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1. PAŽEISTOS TERITORIJOS

tenkindami savo poreikius, žmonės pertvarkė augaliją, gyvūniją, vandens telkinius, 
žaliuosius plotus, sukūrė žemės ūkio naudmenis ir t.t., gamtos elementams suteikė prak-
tines ūkines funkcijas. žemės paviršius, kurį šiandien matome, yra žmogaus gamybinės 
veiklos ir gamtos sąveikos padarinys (Mališauskas, 1985).

svarbus klausimas yra racionalus išteklių naudojimas ir jų apsauga. racionaliai nau-
dojant gamtinius išteklius, kuo mažiau turi būti pažeidžiama juos supanti gamtinė aplinka. 
iškasdamas ir paskleisdamas žemės paviršiuje milijardus tonų įvairių medžiagų, žmogus 
pažeidė dirvožemius, pakeitė požeminių ir paviršinių vandenų režimą, skirtingu lygiu 
užteršė aplinką (Pranaitis, 1972).

Lietuvoje didelių gamtinių išteklių neaptinkama, o eksploatuojami daugiausia 
statybinių žaliavų ir vietinių energetinių išteklių šaltiniai. juos eksploatuojant, skirtingais 
valstybės ekonominio gyvenimo laikotarpiais, padaryta nemažai įtakos gamtinei aplinkai. 
Buvusios gamtinių išteklių išgavimo vietos liko nesutvarkytos, apleistos arba paverstos 
įvairių atliekų kaupimo vietomis. Visa tai turi neigiamą įtaką natūraliai gamtinei aplinkai 
(Pranaitis, 1972).  

Lietuvos respublikos Vyriausybės pagrindinis tikslas – pasiekti, kad ponaudotų 
karjerų ir durpynų žemė būtų pritaikyta Lietuvos miškingumui ir rekreaciniam potencialui 
didinti, naudingiems augalams auginti, natūralioms ekosistemoms atsikurti, susiformavu-
siai biologinei įvairovei išsaugoti ir buvusiai atkurti, kitiems gamtinę aplinką tausojan-
tiems tikslams (Lietuvos respublika, 1999).

1.1.  Žemės paviršiaus ir gamtos ištekliai
Planetos nuosėdinį apvalkalą sudaro įvairios sudėties nuosėdinės uolienos ir jos 

žemės plutą dengia ne ištisai. Šio sluoksnio vidutinis storis yra apie 3 km. granitinis apval-
kalas taip pat ne vienodo storio. Lygumose ir po kalnais apvalkalo storis siekia dešimt 
kilometrų, o po vandenynais – 0,5–1 km. Bazaltinis apvalkalas lygumose ir kalnų rajonuo-
se 15–30 km, po vandenynais 5–6 km. šių sluoksnių storį kai kuriuose žemės rutulio vie-
tose matome 1 lentelėje (Flintas, 1985; Gardner, 1996).

1 lentelė. Litosferos sluoksnių storiai (km) žemės rutulio vietose (Pranaitis, 1972)

Vietovė nuosėdinio sluoksnio 
storis

Granitinio sluoksnio storis Bazaltinio sluoksnio storis

Azija 3 – 4 35 15
sibiras 1 9,5 31
Amerika 3 – 5 25 15 – 20
atlanto vandenynas 0,7 0,3 16,5
ramusis vandenynas 0,3 – 1 0,5 5 - 6

žemės plutoje aptinkama apie 7 tūkstančius mineralų ir jų atmainų. Visi jie išsidėstę 
kaip tik litosferos sluoksnyje (Pranaitis, 1972). Mineralais vadinami gamtiniai kūnai, 
susidarantys vykstant fiziniams, cheminiams procesams žemės plutoje ir jos paviršiuje. 
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Mineralai būna trijų rūšių – kietieji, skystieji ir dujiniai. Mineralą gali sudaryti vienas 
cheminis elementas bei daugelis cheminių elementų junginių. skirtingų grupių mineralų ir 
jų junginių koncentracijos žemės plutoje ir buvo gamtinių išteklių susidarymo pagrindas.

Gamtinius išteklius pagal naudojimo paskirtį priimta skirstyti į šias pagrindines 
grupes:
•	 kuro ir energetikos žaliavos;
•	 statybines žaliavos;
•	 chemijos pramonės žaliavos;
•	 metalų rūdos.
Pasaulyje svarbiausi energetiniai ištekliai yra nafta, dujos, anglys. anglys buvo pir-

moji iškastinio kuro rūšis, plačiausiai naudojama pasaulyje. Visa Vakarų visuomenės in-
dustrializacija buvo glaudžiai susijusi su anglių gavyba. anglys savo ruožtu skatino tech-
nikos pažangą, padėjo atsirasti garo varikliams ir kitoms darbą lengvinančioms mašinoms. 
XX a. antroje pusėje anglys prarado savo pagrindinę energetinę paskirtį. Šiuo metu pasau-
lyje plačiausiai taikoma energetinė žaliava yra nafta ir gamtinės dujos. Šie žaliavų šaltiniai 
eksploatuojami tiek žemės sausumoje, tiek vandenyno šelfe. naftos gavyba prasidėjo 
1859 metais jaV, išgręžus L. oreikiu pirmąjį gręžinį. iki šių dienų naftos gamybos apim-
tis nuolat auga. naftos ištekliai pasaulyje sudaro apie 200 000 mln. tonų. Gamtinių dujų 
ištekliai tenkina apie trečdalį reikalingų poreikių.

eksploatuojant energetinius metalų rūdų ir statybinių medžiagų išteklius, padaromi 
didžiausi nuostoliai gamtinei aplinkai.

1.2. Ištyrinėtos naudingosios iškasenos Lietuvoje
Lietuva yra tipiškas senos platformos kraštas su palyginti giliai slūgsančiu kristali-

niu pamatu ir daugiasluoksne nuosėdinių uolienų danga, todėl turi nemažai naudingųjų 
iškasenų, būdingų tokios gelmių sandaros teritorijoms, čia galima rasti visų geologinės 
praeities periodų įvairių naudingųjų iškasenų (2 lentelė). ypač daug gelmių turtų susikaupė 
kambro, devono, permo ir kvartero laiku. tai beveik visos svarbiausios mūsų krašto 
iškasenos (Kadūnas, 1987).

2 lentelė. naudingųjų iškasenų pasiskirstymas Lietuvos geologiniame pjūvyje

Periodas naudingosios iškasenos
eksploatuojamos neeksploatuojamos

Kvartetas Molis
smėlis
žvyras
Durpės
Gėlas ir mineralinis požeminis vanduo

sapropelis
Gėlavandenė klintis
rieduliai
Limonitas
sunkiųjų mineralų sąnašynai

neogenas Kvarcinis smelis
Paleogenas Gintaras

Glaukonitas
Kreida Gėlas ir mineralinis požeminis vanduo

opoka
Kreidos mergelis
Glaukonitas
Fosforas
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jūra Fideris
triasas Molis

Mineralinis vanduo
Perma Klintis

Gėlas ir mineralinis požeminis vanduo
Gipsas
anhidritas
Akmens druska

Karbonas
Devonas Dolomitas

Molis
Gėlas ir mineralinis požeminis vanduo

Gipsas

Dabar Lietuvoje įvairiu lygiu yra ištirta 17 rūšių naudingųjų iškasenų. iš jų 8 rūšys 
(klintis, dolomitas, smėlis, žvyras, molis, kreidos mergelis, durpės ir nafta) eksploatuo-
jamos, o dviejų rūšių–opokos ir sapropelio–eksploatavimas nutrūko praėjusio amžiaus 
devintame dešimtmetyje. 

respublikoje kasmet iškasama apie 35–37 mln. m3, arba 48–50 mln.t., kietųjų 
naudingųjų iškasenų.

naudingųjų iškasenų telkiniai paplitę visoje Lietuvos teritorijoje. Dolomito ir klinčių 
telkinių surasta tik šiaurinėje šalies dalyje, o didžiausi eksploatuojami žvyro ir smėlio tel-
kiniai išsidėstę Vilniaus apskrityje ir centrinėje šalies dalyje.

Detaliai tyrinėtų naudingųjų iškasenų išteklių kiekiu ypač išsiskiria Šiaulių apskritis. 
jai priklauso visi išsamiai išžvalgyti statybinių medžiagų – dolomito ir klinties – žaliavų 
telkiniai, be to čia plyti ir didžiausi Lietuvos pramoniniai durpynai. Gausiais kokybiško 
žvyro telkiniais pasižymi Vilniaus, Kauno ir Utenos apskritys. santykinai skurdžiausios 
detaliai ištyrinėtais žemės gelmių turtais yra telšių ir Marijampolės apskritys. Likusioje 
šalies teritorijoje bendrasis žemės gelmių išteklių kiekis pasiskirstęs maždaug tolygiai, iš 
esmės skiriasi tik atskirų išteklių grupių procentinis pasiskirstymas.  

nors Lietuvos žemės gelmėse negausu strateginių mineralinių išteklių, tačiau pa-
kankamai turime statybinių mineralinių medžiagų arba jų gamybai skirtų žaliavų – žvyro, 
smėlio, skaldai gaminti naudojamo dolomito, cemento pramonei ir žemės ūkiui tinkamos 
klinties, molio opokos, durpių, anhidrido. jos pagal gavybos bei suvartojimo kiekį pasau-
lyje yra laikomos svarbiausiomis, pagrindinėmis naudingosiomis iškasenomis. 2002 m. 
Lietuvoje išgauta 894 tūkst. t klinčių, 384 tūkst. m3 dolomito, 171 tūkst. m3 molio, 95 tūkst. t 
kvarcinio smėlio, apie 3,1 mln. m3 žvyro ir smėlio, 470,9 tūkst. t naftos, 290 tūkst. t durpių 
(iš jų mažaskaidžių – 210 tūkst.t) (aplinkos būklė, 2002m).

1.3. Karjerų būklė Lietuvoje
Duomenys apie panaudotus karjerus šiuo metu yra sukaupti kelietoje valstybinių 

žinybų. Daugiausia informacijos apie karjerus sukaupta miestų ir rajonų žemėtvarkos sky-
riuose, Valstybiniame žemėtvarkos institute, Lietuvos geologijos valdyboje.

Pagal paskirtį karjerai yra dviejų rūšių (pramoniniai ir vietinio naudojimo). Pagal 
priklausomybę jie skirstomi atsižvelgiant į naudotojo tipą (valstybinis arba privatus).

Buvusių žemės ūkio įmonių karjerai – tai daugiausia smėlio, žvyro, ar molio karjerai. 
jie nedideli, dažniausiai 0,1–2 ha, kartais didesni –5 ha ir daugiau (vidutinis plotas–1,5 ha), 
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negilūs (1,5–3, kartais 5–6 metrų gylio) kasti viena pakopa. Dabar šie karjerai nebekasami, 
apleisti, techninė rekultivacija (šlaitų lėkštinimas, dugno lyginimas) neatlikti, jie apaugę 
krūmais, o esantys prie gyvenviečių dažnai paverčiami nelegaliais sąvartynais.

tokių apleistų reikalingų rekultivuoti karjerų Lietuvoje yra 1454, jų bendrasis plo-
tas–2237 hektarai. Daugiausia jų yra Šilutės rajone–153 (262 ha), Biržų rajone–59 (141 ha), 
Šiaulių rajone–51 (151 ha), Kėdainių rajone–3 (10 ha) ir Šilalės rajone–15 (12 ha). jonavos 
rajone tokių karjerų buvo mažai, dabar visi jau rekultivuoti (Karjerai ir Durpynai, 2000).

1515 ha karjerų numatoma apsodinti mišku, 210 ha–paversti žemės ūkio naudme-
nomis, 140 ha–vandens telkiniais, 24 ha plote siūloma auginti vaistines ir technines 
kultūras, 41 ha skirti sąvartynams įrengti, o 225 ha palikti nerekultivuotus biologinei 
įvairovei atsikurti (Kadūnas, 1987).

sudarant šį planą dėl laiko ar lėšų stokos nebuvo įvertinti apleistų karjerų nepanau-
doti ištekliai. Kiekviename rajone turi būti palikta tokių karjerų, kurie būtų tinkami toliau 
naudoti. Šiuose karjeruose reikia atlikti geologinės žvalgybos (tyrimo) darbus. tam reikia 
nemažai lėšų  (apie 0,5 mln. litų). turint tyrinėtų karjerų sąrašą, atitinkamai bus pakore-
guotas panaudotų ir apleistų karjerų naudojimo pagal tikslinę paskirtį planas, o ištyrinėjus 
perspektyvius telkinius bus papildytas valstybinių išteklių fondas. Panaudotų ir apleistų 
karjerų naudojimo pagal  tikslinę paskirtį planas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. Panaudotų ir apleistų karjerų naudojimo pagal  tikslinę paskirtį planas

apskritis Karjerų Planuojama tikslinė naudojimo paskirtis
vnt. plotas miškas žemės 

ūkio 
naud�

van-
dens 
telki-
niai

naudingi 
augalai

natūralus 
dirvožemis

statybos ir 
rekreacijos 
plotai

planuojama 
rekultivuoti

alytaus 72 70 61,90 4,60 - - 0,50 - 1191
Kauno 75 134,75 95,95 21,50 4,70 5,50 7,10 - 2368
Klaipėdos 254 411,75 311,45 73,50 14,40 1,10 - 1,80 1286
Marijampolės 67 75,40 53,30 13,50 0,70 - - 7,90 438
Panevėžio 219 371,20 166,85 12,60 36,73 2,50 125,40 5,50 1365
Šiaulių 180 422,47 261,10 46,60 58,80 - 41,82 3,55 1981
tauragės 55 66,32 65,12 - 0,30 - - 0,90 176
telšių 81 166,85 70,10 14,30 10,35 14,70 46,95 9,10 533
Utenos 254 258,51 240,93 13,08 1,80 - - 2,70 963
Vilniaus 191 259,70 185,41 10,85 12,30 - - 9,34 3748
Viso 1454 2237,0 1515,1 210,50 140,08 23,80 234,77 10,59 14050

1.4. Pramoniniai karjerai
Visi pramoniniai durpynai, kurių gamybos laukai buvo įrengti iki 1988 m. (vėliau 

nauji durpynų laukai nebuvo įrengiami), buvo numatyti rekultivuoti iš centrinio buvusios 
Durpių pramonės valdybos fondo, į kurį lėšas pervesdavo visos įmonės.

Pagal žemės, pažeistos kasant naudingąsias iškasenas, inventorizavimo duomeninis 
Lietuvoje yra per 17 tūkst. hektarų pažeistų durpynų, iš jų apie 4,5 tūkst. hektarų–panau-
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doti. Dideli pažeistų durpynų plotai susidaro dėl trupininio gamybos būdo, nes gamybos 
laukams reikia didelio ploto. Be to, durpynas kasamas daugelį metų, nes kasmet nuimamas 
tik 20–30 cm storio paviršinis durpių sluoksnis.

Panaudotų karjerų, durpynų ir kitaip pažeistos žemės naudojimo programos 
įgyvendinimo priemonių 1999–2000 m. plane aptariami 26 buvę kasami pramoniniai dur-
pynai. Dabar jie nenaudojami, tačiau beveik visi įrašyti į valstybinį fondą, nes juose likę 
nemaži durpių ištekliai. esant durpių paklausai, daugelyje šių durpynų, panaudojus ne-
dideles investicijas, galima atnaujinti durpių gavybą. Dar 1995 m. buvo skaičiuota, kad 
vieno hektaro durpyno parengimas gavybai kainuoja apie 100 tūkstančių litų, o vieno hek-
taro kapitalinis sutvarkymas – apie 2 tūkstančius litų (janukonis, 1999). 

Lietuvoje, eksploatuojant statybines medžiagas, ypač smėlį ir žvyrą, kai kuriuose 
rajonuose susiformavę stambūs panaudoti karjerai, kurie nėra rekultivuoti. iš tokių 
paminėtini šie žvyro karjerai:

•	 prie jurbarko miesto;
•	 Dovilių, Kalvių – Klaipėdos rajone;
•	 Draseikių, Kvesų, Vilemų – Kauno rajone;
•	 Vokės, serafiniškės – Vilniaus rajone;
•	 rizgonių–jonavos rajone;
•	 Didžiasalio– ignalinos rajone ir daug kitų.
Šie išvardinti karjerai užima nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų hektarų plotus. 

Šiaurės Lietuvoje yra vienas iš didesnių eksploatuojamų klintinių medžiagų karjerų, kurio 
paskirtis– akmenės cemento gamyklos aprūpinimas žaliava–tai Karpėkų karjeras. jo dy-
dis daugiau negu tūkstantis hektarų. 

Vietinio naudojimo karjerai
naudingųjų iškasenų karjerai pagal priklausomybę yra skirstomi taip:
•	 valstybinio fondo;
•	 įmonių ir bendrovių;
•	 privataus savininko.
Įmonių ir bendrovių bei privataus savininko karjerai nėra didelio ploto. jie priklau-

so veikiančioms įmonėms ir akcinėms bendrovėms, buvusioms įvairioms valstybinėms 
įmonėms ir organizacijoms. tai daugiausia buvusių kolūkių, tarybinių ūkių, nedidelių 
kelių priežiūros įmonių vietiniai karjerai.

Blogiausia padėtis yra buvusių žemės ūkio įmonių naudingųjų iškasenų karjeruose, 
nes jie dabar faktiškai likę be šeimininkų. Kai kuriuose rajonuose formaliai už juos atsa-
kingos seniūnijos, tačiau padėtis nuo to nepagerėjo. Daugeliu atvejų, šiuose karjeruose buvo 
kasama nesilaikant elementarių naudingųjų iškasenų naudojimo ir kasybos reikalavimų 
bei paskirto ploto ribų. Kai kurių rajonų savivaldybės šiems karjerams tvarkyti kartais 
skiria lėšų iš gamtos apsaugos fondo. jei nebus skirta pakankamai lėšų iš valstybės ar 
savivaldybės biudžeto, šie karjerai nebus sutvarkyti.

1.5. Naudingųjų iškasenų telkiniai Lietuvoje
Pažeistos teritorijos – tai teritorijos kuriose buvo vykdoma veikla, kuri suardė 

natūralią gamtos suformuotą pusiausvyrą. Pažeistomis teritorijomis galime vadinti 
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išeksploatuotus durpynus, karjerus, sąvartynus. naudingosios iškasenos – tai gamtinės 
mineralinės medžiagos, esančios žemės gelmėse, kurias galima naudoti materialinėje 
gamyboje ar kitoms reikmėms. Pagal vertę ir gavybos bei naudojimo kiekį svarbiausios 
pasaulyje naudingosios iškasenos yra statybos pramonei ir kelių tiesimui skirta skalda, 
statybos ir apdailos akmuo, žvyras ir smėlis, energetinių resursų žaliava (nafta, akmens 
anglis, durpės), geležies rūda, klintis cemento pramonei ir žemės ūkiui, molis, akmens 
druska ir kt. Daugėjant gyventojų skaičiui pasaulyje ir norint išlaikyti pasiektą gyvenimo 
lygį, labai padidėjo pasaulyje išgaunamų išteklių kiekis – per paskutinį šimtmetį jų išgauta 
daugiau nei per visą ankstesnį žmonijos gyvavimo laikotarpį. 

Lietuvoje turime nemažai, net 17 rūšių pasaulyje naudojamų įvairiu detalumo lygiu 
ištirtų naudingųjų iškasenų, iš kurių 2005 m. 7 rūšių ištekliai (klinties, dolomito, smėlio, 
žvyro, molio, durpių ir naftos) buvo eksploatuojami. 2005 m.. vienam gyventojui išgautas 
naudingųjų iškasenų išteklių kiekis šalyje siekė 5–6 tonas, o išsivysčiusiose šalyse šis dy-
dis sudaro apie 20 tonų. tačiau net ir esant mažoms gavybos apimtims, kasybos įmonės, 
vien mokėdamos mokesčius už valstybinių gamtos išteklių (kietųjų naudingųjų iškasenų, 
požeminio gėlo ir mineralinio vandens bei naftos) naudojimą, kasmet papildo valstybės 
biudžetą keliomis dešimtimis milijonų litų. 

Lietuvos respublikos Kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikacijoje visi 
naudingųjų iškasenų ištekliai yra suskirstyti pagal 3 kriterijus: 

•	 geologinį tyrimą; 
•	 naudojimo galimybių tyrimą;
•	 ekonominės vertės nustatymą.
Kadangi išteklių ekonominė vertė ir naudojimo galimybės dažniausiai priklauso 

nuo technologijų išsivystymo, šalies ekonominės būklės bei pokyčių rinkoje ir yra kin-
tami dydžiai, tai šioje informacijoje ištekliai pateikiami tik pagal geologinio tyrimo 
etapų rezultatus.

Detaliai išištyrinėti ištekliai–tai telkinio arba jo dalies naudingųjų iškasenų ištekliai, 
kurių kiekio, kokybės, technologinių savybių, hidrogeologinės, kasybos ir kitų slūgsojimo 
sąlygų tyrimai yratokio detalumo, kurio pakanka sudaryti naudojimo projektą. 

Parengtiniai ištyrinėti ištekliai – tai telkinio arba jo dalies naudingųjų iškasenų 
ištekliai, kurių kiekis, kokybė, technologinės savybės, hidrogeologinės, kasybos ir ki-
tos sąlygos yra ištirtos taip, kad galima atlikti pirminį poveikio aplinkai vertinimą ir 
apskaičiuoti ekonominę jų vertę. 

Prognoziniai ištekliai – tai tikėtini perspektyvių teritorijų arba plotų naudingųjų 
iškasenų ištekliai. jie skirstomi į spėjamuosius ir aptiktuosius�

Aptikti prognoziniai ištekliai – tai ribotuose plotuose aptikta naudingoji iškasena, 
kurios kiekis ir kokybė yra nustatyti remiantis paieškiniais požymiais (geologiniais ir 
negeologiniais), taip pat bent vienu tiesioginio ir (arba) distancinio geologinio tyrimo 
parametru (–ais).

Spėjami prognoziniai ištekliai – tai potencialiai galėjęs susidaryti tam tikro geolo-
ginio pramoninio tipo naudingosios iškasenos kiekis. jų buvimas grindžiamas paleogeo-
grafiniu, stratigrafiniu, facijiniu – litologiniu, tektoniniu, petrografiniu, geomorfologiniu ir 
kitais kriterijais, o kiekis ir kokybė – tikėtinais parametrais, gautais analogijos su detaliau 
ištirtais plotais, kuriuose yra tokio paties geologinio pramoninio tipo išteklių, būdu.
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Parengtiniai ištyrinėtų, o ypač prognozinių išteklių kiekio, ir kokybės patikimumas 
yra mažesnis, o jų slūgsojimo ir kasybos sąlygos dažnai sudėtingesnės, nes pirmiausia 
detaliau buvo tiriama geresnės kokybės bei palankesnes kasybos sąlygas turintys ištekliai. 
realų naudingųjų iškasenų išteklių potencialą sudaro detaliai ištyrinėti ir parengtiniai 
išžvalgyti ištekliai, o prognoziniai ištekliai – tai rezervas ateičiai.

Pagal Lietuvos respublikos žemės gelmių įstatymą, naudoti (eksploatuoti) galima 
tik detaliai ištyrinėtus ir aprobuotus Lietuvos geologijos tarnybos žemės gelmių išteklių 
aprobavimo komisijoje išteklius. Parengtiniai ištyrinėtus ir prognozinius išteklius prieš jų 
naudojimą reikia detaliai ištirti. 

nors Lietuvos naudingųjų iškasenų telkiniai dažnai turi skirtingą geologinę sandarą 
ir aptinkami įvairiose gamtinėse sąlygose, tačiau kasybos poveikis aplinkai, kasant daugelį 
iš jų, nekelia grėsmės geosistemų stabilumui, istoriniu požiūriu yra trumpalaikis ir gali 
būti kompensuojamas rekultivacija. Daugelio naudingųjų iškasenų stygiaus nejusime dar 
ne vieną šimtmetį, tačiau labai svarbu ne tik juos taupiai naudoti, kad liktų ir ateinančioms 
kartoms, bet kartu ir skatinti, kad dabartinei visuomenei Lietuvos žemės gelmių turtai 
duotų daugiau naudos – statinių, pajamų, darbo vietų ir kt.

Lietuvos geologijos tarnyba (LGt) veda žemės gelmių registrą, disponuoja visa 
informacija apie naudingųjų iškasenų telkinius ir ją teikia visiems pageidaujantiems fizi-
niams ar juridiniams asmenims įstatymų nustatyta tvarka. Be to, LGt atlieka naudingųjų 
iškasenų duomenų apibendrinimą, sudarinėja valstybinius naudingųjų iškasenų žemėlapius 
M 1:200 000 ir M 1:50 000, atlieka naudingųjų iškasenų naudojimo analizę.

1.6. Siūlomas karjerų klasifikavimas pagal jų užimamą plotą
Visi karjerai Lietuvoje yra skirtingos priklausomybės ir įvairaus dydžio,  nuo kelių 

iki tūkstančio ir daugiau ha dydžio. Šiuo metu blogiausia padėtis yra buvusių žemės 
ūkių įmonių naudingųjų iškasenų karjeruose, nes didžioji jų dalis liko be šeimininkų ir 
naudotojų. jie yra mažo ploto, trūksta duomenų ir apskaitos apie juos. turimais duomeni-
mis, karjerų plotailabai nevienodi, todėl pasiūlyta juos suskirstyti pagal dydį. 4 lentelėje 
pateiktas išnaudotų karjerų skirstymas priklausomai nuo ploto dydžio.

4 lentelė. išnaudotų karjerų skirstymas priklausomai nuo jų ploto dydžio

Karjerų ploto kitimo ribos, ha
iki 1,0 1,0 – 5,0 5,0 – 100 100 – 1000 <1000
Labai maži Maži Vidutinio dydžio Dideli Labai dideli
1 grupė 2 grupė 3 grupė 4 grupė 5 grupė

nagrinėjant  duomenis apie panaudotus karjerus Lietuvoje daugiausia aptinkama 
1, 2 ir 3 grupės karjerų. yra keletas ir labai didelių, 5 grupės, kurie per 1000 ha dydžio. 
Pavyzdžiui, akmenės rajone- Karpėnų klinčių karjeras, jurbarko – žvyro karjeras, Kauno 
rajone- ežerėlio  durpių, Prienų rajone–Palių  durpių karjerai (Karjerai ir durpynai, 2000).

1.7. Panaudotų karjerų siūlomos rekultivavimo kryptys
rekultivavimo kryptis pasirenkama priklausomai nuo gamtinių faktorių visumos 

(karjero ploto ir gylio, gruntinio vandens lygio, derlingojo dirvožemio, arba priedugninio 
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durpių sluoksnio storio), ekonominių faktorių, valstybės, visuomenės, žemės savininko 
(naudotojo) poreikių ir kitų sąlygų. siekiant produktyviai naudoti pažeistą žemę, būtina 
atlikti jos techninį ir biologinį rekultivavimą. Pagrindinės pažeistos žemės siūlomos rekul-
tivavimo kryptys yra šios:

a) miškų įveisimas;
b) uoginių, vaistinių, techninių ir kitų naudingųjų augalų auginimas;
c) vandens telkinių įrengimas;
d) žemės ūkio naudmenų formavimas;
e) statybos rekreacijos plotų formavimas;
f) pažeistą žemę palikti natūralioms ekosistemoms, susiformavusiai ar 

besiformuojančiai biologinei įvairovei išsaugoti.
Kai kuriuose karjeruose priklausomai nuo jų būklės, gamtinių (gruntinio vandens 

gylio, grunto) savybių, jo vietos (atstumas nuo gyvenvietės, miesto), ekonominių bei 
socialinių faktorių gali ir turi būti suderintos kelios rekultivavimo kryptys. Pavyzdžiui, 
žvyro ar smėlio karjerų šlaitai apsodinami mišku, o dugne auginamos žemės ūkio ar kitos 
kultūros arba jame įrengiami vandens telkiniai.

Uoginių, vaistinių, techninių ir kitų naudingųjų augalų auginimas
Karjerai ir durpynai gali būti panaudojami uoginiams, vaistiniams, technininiams 

ir kitiems naudingiems augalams auginti. Pažeistuose mineraliniuose dirvožemiuose pa-
kankamai gerai auga nereiklūs dirvos sąlygoms šie vaistiniai augalai: gudobelė, putinas, 
čiobrelis, kraujažolė ir kiti. Kai kurie iš jų gali būti auginami esant plonesniam nei 0,2 m 
storio derlingo dirvožemio sluoksniui.

Durpynai, kuriuose lieka mažaskaidės (iki 30 procentų) bei rūgščios reakcijos (pH < 5.0) 
durpių, tinka spanguolėms, šilauogėms, bruknėms, vaivorams auginti. Šias sąlygas ge-
riausiai atitinka aukštapelkiai bei tarpinio tipo durpynai. tik būtinos šios sąlygos: minima-
lus priedugnio durpių sluoksnio storis apie–0,7 m ir vandens lygio reguliavimo galimybė. 
Mažesnio rūgštumo durpynuose gali būti auginami valerijonai, mėtos, šaltekšniai. Šiems 
vaistiniams augalams būtinas reguliarus papildomas tręšimas mineralinėmis trąšomis.

Spanguolynų įrengimas
spanguolėms auginti geriausiai tinka rūgščios (optimalus p H 3,8–5,3), mažai 

išsiskaidžiusios, lengvai pažeidžiantčios orą ir vandenį, durpės. tokios sąlygos yra 
aukštapelkių durpynuose. auginama paprastoji spanguolė arba stambiauogė spanguolė. 
spanguolių plantacijoms įrengti galima panaudoti trupininiu būdu panaudotas ir baigiamas 
naudoti aukštapelkes pakeliant nusausintų plotų gruntinio vandens lygį. spanguolių plantaci-
jas tikslinga įrengti, kai yra likęs pakankamai storas (daugiau kaip 0,5 m) durpių sluoksnis, po 
durpių klodu yra vandeniui mažai laidus mineralinis sluoksnis ir gali susikaupti spanguolėms 
auginti (laistyti ar plotui užlieti) pakankamų vandens išteklių, taip pat panaudoti esamus 
vandens išteklius. todėl prie visų spanguolių plantacijų būtini tvenkiniai, savo plotu artimi 
plantacijos plotui. Labai svarbu, kad karjeras būtų prie kelių, netoli gyvenviečių.

Vandens telkinių įrengimas
Vandens telkiniai įrengiami karjeruose, kuriuose naudingąsias iškasenas buvo galima 

išgauti žemiau gruntinio vandens lygio ir kai šiuos įrenginius galima įrengti ne seklesn-
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ius, kaip 2 metrų gylio. tais atvejais, kai vandens telkinys po kasybos atsiranda savaime, 
pakanka tik suformuoti lėkštesnius karjerų šlaitus. taip buvo padaryta Kaune esančiame 
Lampėdžių karjere. Visiškai ar iš dalies iškastuose durpynuose, prireikus ir esant techninėms 
galimybėms pakelti vandens lygį, galima įrengti vandens telkinius, kurie naudojami 
žuvininkystei, rekreacijai, vandens ištekliams kaupti ir kitoms reikmėms. žuvininkystei 
skirtuose vandens telkiniuose turi būti paliktas ne mažesnis kaip 0,15 m storio priedugninis 
durpių sluoksnis. Gamtosauginiai vandens telkiniai, skirti vandens paukščių biotopams su-
kurti įrengiami toliau nuo gyvenamųjų vietų ir kelių. jie gali būti seklesni nei 2 metrų gylio. 
jei yra galimybių, vandens telkinyje suformuojamos salos iš grunto.

Žemės ūkio naudmenų formavimas
rekultivavimas į žemės ūkio naudmenas galimas tada, kai karjere yra priesmėlio, 

priemolio ir molio gruntas, o derlingojo dirvožemio pakanka paskleisti 0,2–0,3 m storio 
(po slūgimo) sluoksniu. iškastuose durpynuose turi būti paliktas ne plonesnis kaip 0,5 m 
storio priedugninis žemėpelkinių durpių sluoksnis. Šio metu žemės ūkio naudmenų pak-
anka, todėl brangiai kainuojantis karjerų ir durpynų pavertimas žemės ūkio naudmenomis 
dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis netikslingas.

Statybos ir rekreacijos formavimas
Karjerai gali būti panaudojami gyvenamosios aplinkos sanitarinei – higieninei būklei 

gerinti, poilsio, sveikatos zonoms formuoti. tokios paskirties karjeruose, siekiant didesnės 
aplinkos įvairovės, pasodinami miškai, dekoratyvūs želdiniai, suformuojamos estetinės 
kompozicijos, įrengiami vandens telkiniai, sporto aikštynai, įvairios poilsio, žaidimų ir 
atrakcionų aikštelės. 

Pažeistą žemę palikti natūralioms ekosistemoms atsikurti
Buvusių karjerų ir durpynų plotai gali būti paliekami biologinei įvairovei atsikurti 

(savaime), kaip parodyta paveiksle, ar jau esamai išsaugoti (reguliuojant vykstantį procesą). 
rekultivuotuose karjeruose ir durpynuose greičiau ar lėčiau atsistato augalija ir gyvūnija, 
išskyrus tuos atvejus, kai buvusio karjero (durpyno) vietoje vyksta intensyvi ūkinė veikla, 
ar jo plotą užima statiniai, sąvartynai.

Savaiminis (natūralus) ekosistemos atsiradimas ir jos vystymasis
Kai kurie panaudoti, bet nerekultivuoti karjerai ir durpynai iš dalies renatūralizavosi, 

seni nenaudojami durpynai apaugo medžiais ir krūmais. Vienuose durpynuose savaime, 
ištisai atžėlė miškas (daugiausia lapuočiais medžiais ir krūmais), o kituose po įvairaus 
aukščio medžių lajomis ir mišku apaugusiose aikštelėse – auga vešli žolinė augalija.

Dalis karjerų ir durpynų prisipildė vandens. Vandens telkiniuose įsiveisė žuvys, 
varliagyviai, vandens ir pelkių paukščiai, seklesniuose karjeruose auga vandens augalai. 
Durpės apaugo žoliniais augalais, samanomis ir kiminais. todėl tokių durpių nereikėtų 
rekultivuoti, naikinti besiformuojančio ar jau susiformavusio biotopo, o palikti esamai bio-
loginei įvairovei išsaugoti.

tikslinga palikti nerekultivuotus biologinės įvairovės požiūriu vertingus panaudotus 
karjerus, tais atvejais, kai juose jau įsikūrė įvairių rūšių augalai, grybai, gyvūnai, paukščiai, 
karjero šlaituose peri urvinės kregždės, šlaitai apaugę žoliniais augalais, krūmais, karjerai 
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yra toli nuo gyvenviečių. Biologinei įvairovei formuotis ir vystytis labiau tinka karjerai, 
kurių dugno reljefas nelygus, duobėtas, juose susidarė vandens telkiniai (nuolatiniai ir lai-
kini), kuriuose yra salelių, plotų be augalijos, geriau kai šių telkinių kranto linija vingiuota, 
kampuota, o karjero kraštai vietomis stačiais šlaitais.

Reguliuojamos biologinės įvairovės atkūrimas
Kai kuriais atvejais biologinei įvairovei atsirasti ir išsaugoti reikalingos dalinės rekulti-

vacijos priemonės: vandens lygio pakėlimas, krūmų arba medžių sodinimas arba šalinimas, 
karjero dugno reljefo formavimas, nedidelių vandens telkinių su salomis įrengimas.

Gamtosauginiu požiūriu būtina nenatūralizuoti tų pelkių, kurios ypač svarbios 
kraštovaizdžio stabilumui palaikyti. Per daug nusausintose pelkėse durpių sluoksnis 
būna sausas. Parengtose eksploatacijai pelkėse yra pašalinta augalija. nebenaudo-
jamuose durpynuose krūmai ir žolės savaime atželia lėtai. todėl tokiuose durpynuose 
dažnai kyla gaisrai.

Labiausiai paplitusi ir siūloma rekultivacijos kryptis– miškų įveisimas
Didinti miško plotus – vienas iš pagrindinių Lietuvos tikslų. nors miškų šalyje daugėja, 

Lietuva pagal miškingumą smarkiai atsilieka nuo Latvijos ir estijos. Miškų apželdinimu 
siekiama saugoti aplinką, praturtinti kraštovaizdį, suteikti naujas užsiėmimo galimybes, 
sukurti naują pajamų šaltinį. Miškus auginti skatinama ir siekiant sumažinti žemės ūkio 
produktų perteklių europos sąjungos rinkoje. Dėl produkcijos pertekliaus krinta jos kaina, 
tai atneša daug nuostolių valstybei.

remiantis aplinkos ministerijos patvirtinta Lietuvos miškų ūkio politika ir jos 
įgyvendinimo strategija, miškų plotus per ateinančius 20 metų ketinama padidinti apie 3 proc. 
norint pasiekti šį tikslą, kasmet reikia apželdinti apie 11 tūkst. ha žemės. tiesa, prognozuo-
jama, kad pusė gali apželti natūraliai, todėl dirbtinai teks apsodinti po 6500 ha kasmet.

intensyviau žemė pradėta apželdinti mišku 1998m. tada apsodinta 582 ha, 1999–aisiais 
– 787 ha, 2000–aisiais –822 ha. Mišku apželdintos daugiausia apleistos ir pažeistos žemės. 
naudojantis europos sąjungos parama apželdinama vis daugiau privačios žemės.  

Prieš pradedant žemę apželdinti mišku, reikia apsispręsti, kokius medžius sodinti, 
kokio miško norima. specialistai pataria sodinti daugiau lapuočių, nes jie, ypač beržai ir 
baltalksniai, gerina dirvožemį ir greičiau suformuoja miško aplinką. 

Visada bus paklausi eglių bei pušų mediena. spygliuočius reikia sodinti rečiau, nes 
vėliau reikės retinti, o per kelmus greičiau plinta medžių ligos.

Gražiai dera liepos su ąžuolais. ąžuolas mėgsta šviesą ir tarp liepų gerai auga. Liepos 
naudingos auginant bites, o iš ąžuolų naudos ne taip greitai turėsi – jie auga ilgai, kertami 
sulaukę 120 metų.

sodinant mišką patartina kartu sodinti ir laukinius krūmus. Visi, išskyrus kadagius, 
yra lapuočiai ir brandina uogas. Uogomis maitinasi paukščiai, kai kurie žvėreliai. aplink 
pasodintą medyną patartina formuoti pamiškes iš krūmų. Pamiškės tampa prieglobsčiu 
žvėrims. Pritraukiant gyvūniją galima greičiau sukurti miško aplinką.

Miškus galima sodinti apsaugos ir rekreaciniais tikslais. sodinant mišką poilsiui, 
galima parinkti tokius medžius, kad miškas gražiai atrodytų vasaros pabaigoje, rudenį: 
klevo lapai geltonuoja, beržo – raudonuoja. Medžius reikėtų sodinti grupėmis, turėtų būti 
projektuojami keliukai, aikštelės.
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Mineraliniuose karjeruose miškai įveisiami, jei nenumatytas kitoks jų panaudojimo 
būdas. išeksploatuoti durpynai gali būti panaudoti miškams įveisti, jei paliktas 0,3 m sto-
rio priedugnis žemėpelkių durpių sluoksnis. Daugelyje durpynų (iki galo panaudotuose, 
nebaigtuose naudoti bei apleistuose) savaime atželia miškai. Priklausomai nuo laiko, 
praėjusio nuo durpių kasimo pabaigos, miško atžėlimas būna įvairaus lygio situacijose 
(nuo pradinės stadijos iki visiškai susiformavusio miško). Dažniausiai savaime atželia 
beržas, juodalksnis. Gana intensyviai vėl suželia krūmai šaltekšniai ir karklai. Miškų insti-
tuto patirtis rodo, kad panaudotuose durpynuose galima įveisti mišką, naudojant specialią 
dirvos įdirbimo, tręšimo ir želdinių auginimo technologiją.

1.8. Žemės gelmių naudojimo istorija
Kasyba – yra brangiųjų metalų ar naudingųjų iškasenų gavimas iš žemės gelmių pa-

naudojant  techniką. rūdų ar kitų medžiagų, gaunamų kasybos metu, sąrašas ilgas, tačiau 
visos šios medžiagos negali būti pagamintos žemės ūkio gamybos metu

seniausia žinoma kalnakasybos vieta, vadinama „Liūto urvu“, archeologų aptikta 
svazilande, afrikoje. Šioje vietoje 4.100 m. pr.m.e. buvo aptikta radioaktyvaus anglies 
izotopo, kuriame buvo gausu geležies. Kasamas jis buvo dėl raudonai geltonos spalvos 
miltelių – ochros. 

Kitame pasaulio krašte, Vengrijoje, tuo pat metu buvo išgaunamas titnagas, jis 
nendartaliečių buvo naudojamas kaip ginklas ir buities įrankis.

senovės egipte, Maadžio mieste, Kairo pietuose, buvo kasamas malachitas. 
egiptiečiai buvo pirmieji, kurie panaudojo žalios spalvos uolieną ornamentams ir 
puošybai. Vėliau plėtojant statybas egipte, didėjo ir poreikis išskirtinėms medžiagoms, 
todėl buvo organizuojamos ekspedicijos į namibijos, sinajaus pusiasalio, arabijos mies-
tus įsigyti puošybos elementų.

Šiaurės amerikoje prieš 1280 mln. metų dėl vulkaninio aktyvumo susiformavo 
aukštutinis ežeras , tačiau tik prieš 5000 tūkstančius metų vietiniai gyventojai indėnai atra-
do kalno šlaituose ir griovose, o vėliau - ir uolose, titnago ir vulkaninio stiklo. iš titnago 
buvo gaminami iečių ir strėlių antgaliai, o vulkaninis stiklas buvo naudojamas kaip peilis.   

ankstyvojoje amerikos kolonizavimo istorijoje auksas ir sidabras, atrastas ispanų 
kolonistų, buvo siunčiamas į ispaniją. Pirmųjų brangakmenių iškasimas datuojamas 700 
m.e.m. ir minimas Mexiko miesto apylinkėse.

sprogmenys arba „juodieji milteliai“ kasyboje buvo panaudoti 1627 m. slovakijos 
Baska Štiavnyca kasykloje. tais pačiais metais įkurta ir atidaryta pirmoji kalnakasybos 
mokykla�

Kalnakasyba jaV paplito ir išpopuliarėjo dėl prasidėjusios „aukso karštinės“ 19 a. 

1.9. Kasybos darbų planavimas

Kasybos darbų vykdymo pradžia – tai palaipsniui atliekami darbai, kurie leidžia su-
planuoti ir numatyti darbų apimtis.

•	 numatomos gairės ir perspektyvos parinktoje vietoje, nustatoma rūdos buvimo 
vieta.

•	 Matematiškai apskaičiuojami rūdos kiekiai, ištekliai, nustatomas nuogulos koe-
ficientas.
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•	 atliekamas ekonominis vietovės įvertinimas, nustatomas minimalus ir maksimalus 
eksploatavimo laikas, poveikis aplinkai.

•	 numatomi finansiniai aspektai, pirminiai įdėjiniai, technika, kelių tinklas, rizikos 
faktoriai.

•	 Kuriama kasykla�
•	 aktyvus kasybos metas, kartu žvalgomi gilesni sluoksniai.
•	 Pažeistos teritorijos atstatymo darbai, sukuriant aplinką, priimtiną tolesniam nau-

dojimui�
Karjerai kasami dviem būdais: 
•	 atvirojo tipo kasimas; 
•	 uždarojo tipo kasimas.
Kasant pirmuoju būdu pirmiausia nukasamas žemės paviršius, viršutiniai grunto 

sluoksniai. Dažnai naudingos iškasenos būna arti paviršiaus, taip formuojamas atvirasis.
naudojant šį kasimo metodą kasimo technika juda ratu vis gilindama karjerą. su-

formuojami laipteliai – terasos. technika juda spirale iki giliausio taško. Šie laipteliai for-
muojami nuo 4 iki 60 m intervalais priklausomai nuo karjero dydžio. terasų šlaitai gali 
būti tvirtinami įsukant metalinius varžtus ir prie jų tvirtinant metalinį tinklą. tai apsau-
gos priemonė, kuri apsaugotų šlaito slinkimo atveju. Šlaituose tam tikrais kasimo atvejais 
gali būti gręžiamos horizontalios skylės iš kurių iškasenos patenka tiesiai į privažiavusias 
mašinas. Uoliena, išvežta iš kasyklos ir išplauta, vadinama kalnakasybos atlieka. Priklau-
somai nuo kasamos medžiagos gali kisti ir tokios atliekos užterštumas. Dalis tokių uolienų 
po apdorojimo tampa skystos ir saugomos specialiai įrengtose tvenkinėliuose, kol iš jų 
išgaruoja vanduo.

Atstatymo darbai. Pabaigus kasybos darbus, karjeras turi būti sutvarkytas. Kasybos 
metu susidariusios atliekos paskleidžiamos lygiu sluoksniu. jei atliekose yra randama 
sulfidų, atliekų sluoksnis perdengiamas molio sluoksniu, kuris yra kaip užraktas. Paviršinį 
sluoksnį sudaro toje teritorijoje vyraujantis dirvožemis, kuris apsodinamas ar apsėjamas. 

nėra tiksliai žinoma, ar molio sluoksnis pakankamai apsaugo gruntinius vandenis 
nuo kasybos atliekose likusių kenksmingų medžiagų išplovimo, tokie tyrimai nėra atlikti,  
ir uždarytų karjerų skaičius nedidelis.

Šiuo kasimo būdu dažniausiai kasami – molis, anglis, deimantai, granitas, gipsas, 
klintys, marmuras, geležis, smėlis, druska, auksas.

Plačiausiai žinomas kasimo būdas-naudojant vandenį. suskaldytos uolienos tie-
kiamos ant specialių sietų, o vandens srovė nuplauna lengvesnes medžiagas, kurios nėra 
naudingoji iškasena. taip kasami brangieji metalai, deimantai.

naujausias kalnakasybos išradimas – kalno nukasimas. naudojant šį būdą kasybos 
kompanija įsigyja didžiulius kalno plotus, iškerta jame esantį mišką, pašalina viršutinį 
uolienų sluoksnį saugodama jį netoliese. tuomet kalnas sprogdinamas, susmulkintos 
uolienos technika nustumiamos į kalno papėdę, ten jos praplaunamos. tokio kasimo 
metu nukenčia gamtovaizdis, kalnas praranda savo formą, sumažėja, uolienoms plauti, 
dažniausiai angliai, sunaudojama daug vandens. Baigus kasimo darbus, kasimo aikštelė 
užstumiama nustumdytu gruntu ir apsodinama.

Požeminis kasimas – tai per įvairiausius tunelius atliekami kasybos darbai žemės 
gelmėse. Kasant šiuo būdu patektis į kasimo šachtas automatizuotas. Šachtose įrengiama 
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ventiliacijos aušinimo sistema, darbininkų pamainos trumpesnės nei žemės paviršiuje 
dirbančiųjų (naudingų iškasenų.., 2007).

1.10. Sąvartyno  įrengimas išeksploatuotame karjere
Lietuvos respublikos Vyriausybės pagrindinis tikslas – pasiekti, kad panaudotų 

karjerų ir durpynų žemė būtų panaudota Lietuvos miškingumui ir rekreaciniam poten-
cialui didinti, naudingiems augalams auginti, natūralioms ekosistemoms atsikurti, susi-
formavusiai biologinei įvairovei išsaugoti ir buvusiai atkurti, kitiems gamtinę aplinką tau-
sojantiems tikslams (Lietuvos respublika, 1999).

Galimas išnaudotų karjerų ir durpynų plotų tikslinis panaudojimas pagal šias pagrin-
dines kryptis: 

- miškų įveisimas;
- uoginių, vaistinių, techninių ir kitų naudingųjų augalų auginimas;
- žemės ūkio naudmenų suformavimas;
- statybos objektų ir rekreacijos plotų įrengimas;
-karjerus palikti natūralioms ekosistemoms atsikurti, susiformavusiai ar 

besiformuojančiai biologinei įvairovei išsaugoti;
- kitiems poreikiams įgyvendinti.
Pagrindinis reikalavimas visų tipų sąvartynams – užtikrinti kuo patikimesnę apsaugą  

nuo teršalų prasiskverbimo į aplinką. tam sąvartynuose turi būti numatyta nepralaidaus 
skysčiams bei cheminėms medžiagoms ekrano ir filtrato surinkimo virš šio ekrano sistema.

Filtrato surinkimo sistema turi dvi funkcijas:
•	 skysčio lygio virš ekrano ribojimo,
•	 skysčio surinkimo ir nuvedimo.
Šiom sistemoms įrengti daugumoje pasaulio šalių naudojamos filtracinės geotekstilės 

arba molio, drenažinio žvyro (16–32 mm frakcijos) bei perforuotų surinkimo vamzdžių 
deriniai. numatant sąvartyne panaudti drenažinius vamzdžius, reikia būtinai atsižvelgti į 
jų cheminį atsparumą. Chemiškai inertiškiausi vamzdžiai yra gaminami iš HDPe (aukšto 
tankio polietileno).

ypatingas dėmesys skiriamas nealaidžiam ekranui įrengti. Šis ekranas gali būti įvairių 
tipų, skirstomas pagal klases:

•	 natūralaus mineralinio molio sluoksnis;
•	 vieno ar kelių sintetinės polimerinės geomembranos;
•	 geosintetinio molio kilimo sluoksnio;
•	 vieno ar kelių sintetinės polimerinės geomembranos sluoksnių ir geosintetinio mo-

lio kilimo sluoksnio kombinacija�
natūralaus molio ekranas formuojamas sutankinant 500–2000 mm storio esamo arba 

atvežtinio (papildomai paruošto, homogenizuoto) molio sluoksnį. Molio ekrano pralaidu-
mas turėtų būti didesnis kaip 10-8–10-9 m/s, tačiau Lietuvoje paplitę moliai, sunkiai leidžia 
pasiekti pralaidumą mažesnį, už 10-7 m/s, todėl būtina sukurti konkretesnę normatyvinę 
bazę, užtikrinančią sąvartynų projektavimo ir įrengimo sistemą, atitinkančią paskutiniąsias 
europos sąjungos tarybos direktyvas.

Lietuvoje nuo 1993 m. yra įrenginėjamas – renovuojamas vienas iš didžiausių 
sąvartynų respublikoje, tai – Kauno miesto Lapių sąvartynas, kuris šiuo metu atitinka 
europos sąjungos reikalavimus.



18

2. SĄVARTYNAI 

Dėl neracionalių gamybos ir vartojimo būdų sparčiai didėja gamtoje nesuyrančių 
atliekų kiekis ir jų įvairovė. Gausėja pavojingų buities atliekų . įvairiausių dažų, lakų, 
skiediklių, vaistų, elektros elementų. Didžioji dalis atliekų, deja, keliauja į sąvartynus. ten 
pakliūva ir tos atliekos, kurias būtų galima panaudoti kaip žaliavą kitiems gaminiams.

atliekų tvarkymas ir saugus sąvartynų eksploatavimas vis brangiau kainuoja ir vi-
suomenei, ir pavieniams gyventojams.

Visi turime daugybę daiktų, kuriuos anksčiau ar vėliau tenka išmesti. namuose kau-
piasi vis daugiau pakuočių atliekų. todėl visuomenėje vis plačiau keliami tokie tikslai- ug-
dyti nuostatą tausoti gamtos išteklius ir saugoti aplinką bei keisti gyvenimo būdą, at skleisti 
kiekvieno žmogaus sąmoningo pasirinkimo svarbą ir asmeninę atsakomybę įvairiais lyg-
menimis: bendruomenės, valstybės, pasaulio.

Lietuvos respublikos atliekų tvarkymo įstatymas jasapibūdina kaip „bet kokias 
medžiagas ar daiktus, kurių jų turėtojas atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti‘‘. 

atliekų tvarkymo politikoje ir įstatymuose europos Komisija nustatė aiškią atliekų 
tvarkymo principų hierarchiją. Pagal šią hierarchiją prioritetai nustatomi atsižvelgiant į sub-
alansuotumo kriterijų. subalansuotas atliekų tvarkymas nėra išimtinai susijęs tik su atliekų 
šalinimo technologijomis. atliekų tvarkymas, kaip visuma, turi kur kas platesnę prasmę. 
atliekų tvarkymo hierarchija pirmą kartą buvo pateikta Bendrojoje atliekų tvarkymo Di-
rektyvoje (75/442/eeC). Dabar ji yra Visų svarbių atliekų tvarkymo Direktyvų dalis. jos 
siūlomo pasirinktinumo priimtinumą lemia Geriausios realaus aplinkosauginio pasirinkimo 
principas, integruojantis socialinius ir ekonominius pasirinkimo aspektus (1 pav.).

             

1 pav. Geriausio realaus aplinkosauginio pasirinkimo principas, integruojantis socialinius ir ekonominius pa-
sirinkimo principus
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saugus atliekų šalinimas sąvartyne visuomet yra paskutinė pasirinkimo galimybė, 
pateisinama tik tuomet, kai visos kitos galimybės išnagrinėtos ir atmestos kaip nerealios. 
Prieš išvežant atliekas į sąvartyną, būtina jas dar atitinkamai apdoroti. tai gali būti įvairūs 
fiziniai, terminiai, cheminiai ir biologiniai procesai, kurie pakeičia atliekų charakteristikas 
ir taip sumažina jų kiekį arba kenksmingumą. Kylant pragyvenimo lygiui, auga vartojimas, 
didėja ir komunalinių atliekų srautas. Komunalinių atliekų srautas yra apibūdinamas kaip 
bendras gyvenamųjų namų, verslo įstaigų, gamyklų ir organizacijų kietųjų atliekų srautas 
ar atskiri to srauto komponentai, kurie yra perdirbami ar atiduodami saugoti į sąvartynus. 
atliekų kalnai, ypač ne joms skirtose arba tinkamai neįrengtose vietose, ima kelti pavojų 
ne tik aplinkai, bet ir žmonių sveikatai.

atliekos susidaro prarandant medžiagas ir energiją. Pernelyg dideli atliekų kiekiai 
susidaro dėl neefektyvaus gamybos proceso, menkosproduktų kokybės ir nesubalansuotų 
vartojimo įpročių. atliekų kiekis parodo visuomenės vartojimo ir pragyvenimo lygį, nors 
ekologiškai mąstanti ir besitvarkanti bendruomenė pagamins daug mažiau atliekų, o 
susidariusį kiekį stengsis kaip įmanoma utilizuoti.

Valstybinės atliekų apskaitos duomenimis ir ekspertų vertinimais, 2000 m. Lietuvoje 
susidarė apie 2,4–2,6 mln. tonų nepavojingų ir apie 165 tūkst. tonų pavojingų atliekų. 
Didžioji dalis nepavojingų atliekų (apie 2 mln. tonų) yra sąvartynuose. apie 450 tūkst. 
tonų atliekų panaudota ir perdirbta.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS
antrinės žaliavos – tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti tinkamos iš 

atliekų gautos medžiagos.
atliekos – bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių atliekų turėtojas atsikrato, nori 

atsikratyti ar privalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms, nurodytoms Lietu-
vos respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 1 priede, bei patenka į aplinkos ministerijos 
patvirtintą atliekų sąrašą.

atliekų perdirbimas – atliekose esančių medžiagų perdirbimas gamybos proceso 
metu, įskaitant organinį perdirbimą (išskyrus panaudojimą energijai gauti), norint at liekose 
esančias medžiagas panaudoti pagal pirminę ar kitokią paskirtį.

Biodegraduojamosios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali būti suskaidytos 
aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pvz., sodo atliekos, popierius ar kartonas.

Didžiosios komunalinės atliekos – stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, dviračiai, 
buitinė technika.

Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurios 
savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

Komunalinių atliekų tvarkymo sistema – organizacinių, techninių ir teisinių priemonių 
visuma, susijusi su savivaldybių funkcijų įgyvendinimu atliekų tvarkymo srityje. 

namų ūkio atliekos – buitinės atliekos, susidarančios namų ūkiuose: individualiose 
namų valdose ir butuose.

nepavojingos atliekos – visokios atliekos, nepriskiriamos pavojingoms atliekoms.
operatorius (savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą administruojanti / eksploa-

tuojanti įmonė) – savivaldybės arba kelių savivaldybių įsteigta atliekų tvarkymo įmonė 
arba organizacija, turinti savivaldybės tarybos įgaliojimus organizuoti savivaldybės 
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atliekų tvarkymą ir (arba) teikti viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas pagal koncesijos 
sutartį su savivaldybe arba paslaugų viešojo pirkimo konkurso būdu atrinkta įmonė, su 
kuria savivaldybė sudarė atitinkamą sutartį. operatoriui gali būti pavestos atliekų tvarky-
tojo ir savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos įrenginių operatoriaus pareigos.

Pakuočių atliekos – pakuotės ir pakuočių medžiagos, pagal atliekų apibrėžimą 
priskiriamos atliekoms, išskyrus pakuočių gamybos atliekas.

Pavojingos atliekos – atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kaip pavojingos, 
pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis, nurodytomis 
atliekų tvarkymo įstatymo 4 priede, ir atitinkančios aplinkos ministerijos nustatytus 
atliekų pavojingumo kriterijus, bei kitos atliekos, atliekų sąraše nepažymėtos kaip pavo-
jingos, tačiau pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis ir 
atitinkančios atliekų pavojingumo kriterijus.

sąvartynas – atliekų šalinimo įrenginys, skirtas atliekoms išversti ant žemės paviršiaus 
ar po žeme. sąvartynams priklauso atliekų šalinimo įrenginiai, kuriuose atliekų gaminto-
jas šalina savo atliekas jų susidarymo vietoje, ir nuolatiniai (veikiantys ilgiau negu me-
tus) įrenginiai, naudojami laikinai saugoti atliekas, išskyrus įrenginius, kuriuose atliekos 
iškraunamos, kad būtų paruoštos toliau pervežti į naudojimo, apdorojimo ar šalinimo vie-
tas; įrenginiai, kuriuose atliekos saugomos iki naudojimo ar apdorojimo trumpiau negu 
trejus metus, ir įrenginiai, kuriuose atliekos saugomos iki šalinimo trumpiau negu vie-
nerius metus.

statybos ir griovimo atliekos – atliekos, susidarančios statant, rekonstruojant, remon-
tuojant ar griaunant statinius, taip pat statybos gaminių brokas.

žaliosios atliekos – biodegraduojamosios sodų, parkų, kapinių ir kitų apželdintų 
teritorijų bei žemės ūkio naudmenų priežiūros ir tvarkymo atliekos: medžių ir krūmų 
genėjimo, šienavimo atliekos, pjuvenos, drožlės, lapai, gėlės.

2. 1. Fizinės atliekų savybės
svarbiausios atliekų fizinės savybės: lyginamasis svoris, drėgnumas, dalelių 

granuliometrinė sudėtis, drėgmės absorbavimo rodiklis, atliekų laidumas.
Atliekų lyginamasis svoris parodo, kiek sveria atliekų tūrio vienetas. Duomenys apie 

atliekų lyginamąjį svorį naudojami planuojant bendruosius atliekų srautus jų mastui ir masei 
nustatyti. Deja, daugelyje šaltinių, charakterizuojant atliekų lyginamąjį svorį, nepažymima, 
kokiomis sąlygomis jis nustatomas (sutankintos atliekos ar ne). Kadangi atliekų lygina-
mieji svoriai labai skiriasi priklausomai nuo regiono, metų sezono, laikymo (sandėliavimo) 
trukmės, tai pateikti tipiniai rodikliai naudojami tik apytiksliams skaičiavimams.

Atliekų drėgnumas dažniausiai išreiškiamas dviem būdais: drėgno svorio matavimo 
metodu ir sausuoju svorio matavimo metodu. Daugumos komunalinių atliekų drėgnumas 
svyruoja nuo 15% iki 50% priklausomai nuo atliekų sudėties, sezono, aplinkos drėgmės ir 
oro sąlygų (ypač nuo lietaus).

Duomenys apie atliekų granuliometrinę sudėtį reikalingi projektuojant atliekų 
rūšiavimo procesų įrangą, ypač mechaninę (būgninius sietus) ir magnetinius separatorius. 
Granuliometrinė sudėtis charakterizuoja pagal atliekų komponento didžiausius matmenis 
ir galimybę pereiti pro sietą su tam tikrais akutės išmatavimais.

Atliekų drėgmės absorbavimo rodiklis rodo drėgmės kiekį, kurį gali savyje sulaikyti 
atliekų pavyzdys, veikiamas tik gravitacijos jėgos. rodiklis labai svarbus projektuojant 
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sąvartynus ir nustatant iš atliekų išsiskyrusį filtratą. Drėgmės perteklius sudarys sąvartynų 
filtratą, kuriam surinkti būtina projektuoti specialias drenavimo sistemas. absorbavimo 
rodiklis priklauso nuo tankinimo lygio ir atliekų irimo laipsnio. sumaišytų nesutankintų 
komunalinių atliekų absorbavimo rodiklis svyruoja nuo 50% iki 60%.

Atliekų laidumas priklauso nuo atliekų hidraulinio pasipriešinimo. tai svarbi fizikinė 
charakteristika, kuri didžiąja dalimi lemia dujų ir skysčių judėjimą atliekų sąvartynuose.

2. 2. Cheminės atliekų savybės
Galima išskirti tris atliekų chemines savybes, kurios yra svarbios atliekant jų tvar-

kymo procesą. 
Pagrindinės (terminės) savybės:
•	 elementinė sudėtis;
•	 Šilumingumas.
nustatant pagrindines atliekų savybes įvertinama:
•	 atliekų drėgnumas;
•	 lakioji atliekų dalis – tai dalis, kurios netenkama deginant uždaroje sistemoje;
•	 sureagavusios anglies dalis – tai liekana po lakiosios dalies išgaravimo;
•	 nedegi frakcija.
elementinė atliekų sudėtis svarbi ruošiant atliekas kompostuoti arba deginti. abiem 

šiais atvejais svarbu žinoti, kokių yra priemaišų, galinčių trukdyti procesui ar patekti į 
aplinką, ar labai pavojingų teršalų yra atliekų sudėtyje. Dažniausiai nustatoma anglies, 
vandenilio, deguonies, azoto, sieros bei pelenų dalis bendroje atliekų sudėtyje. tai ypač 
svarbu atrenkant atliekas kompostuoti. Deginti labai gerai tinka plastikai ir mediena, tačiau 
šios atliekų frakcijos visiškai netinka kompostuoti.

atliekų šilumingumas. jeigu reikia nustatyti labai tikslų atliekų šilumingumą, reikia 
laboratorinių tyrimų.

atliekas deginti ir įvertinti išskyrusią energiją (labai sudėtingas ir nelabai tikslus 
metodas, todėl beveik nenaudojamas). 
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3. BENDROSIOS ATLIEKŲ TVARKYMO NUOSTATOS

3.1. Atliekų tvarkymo teisinė bazė

atliekų tvarkymas Lietuvoje yra laikomas prioritetine aplinkos apsaugos kryptimi. 
Šiuo metu ypač didelis dėmesys yra skiriamas komunalinėms atliekoms surinkti, antriniam 
žaliavų perdirbimui, sąvartynams tvarkyti bei pavojingų atliekų tvarkymo sistemai kurti. 
Įvertinta, kad didžiuosiuose miestuose susidaro apie 300 kg, mažesniuose – apie 220  kg, 
o kaimo vietovėse-iki 70 kg komunalinių atliekų vienam gyventojui per metus. 2005 m. 
atliekų susidarė 19 procentų daugiau nei 2006 m. iš jų –98 procentai (4,779 tūkst. tonų) 
nepavojingų, tai yra 777 tūkst. tonų daugiau nei 2005-aisiais. 

Pavojingų atliekų susidarymas per paskutinius penkerius metus nežymiai mažėjo, 
tačiau šiuo metu didėja saugomų pavojingų atliekų skaičius. statistiniais duomenimis, 
2005 m. Lietuvoje buvo sutvarkyta 89 tūkstančiai tonų pavojingų atliekų, dar apie 118 
tūkstančiai tonų (kartu su saugomomis) liko netvarkyta. Palyginus su 2004 m. duomenimis, 
saugomas pavojingų atliekų kiekis padidėjo 22 tūkstančiais tonų. tačiau reikia pažymėti 
tai, kad Lietuvoje yra diegiami nauji atliekų klasifikavimo, tvarkymo ir apskaitos metodai, 
todėl skirtingais metais surinktų duomenų palyginimas nėra tikslus. 

teigiami pokyčiai vyksta atliekų perdirbimo srityje – nuo 1999 m. perdirbamų 
antrinių žaliavų kiekis nuolat didėjo. 

3.2. Atliekų tvarkymo teisiniai dokumentai
Šeštoji europos Bendrijos aplinkos apsaugos veiksmų programa (2002 m. liepos 

22 d. europos Parlamento ir tarybos sprendimas nr. 1600/2002/eB)– pagrindinis politinis 
europos Komisijos dokumentas aplinkosaugos srityje. Šios programos tikslas-skatinti 
efektyvų gamtos išteklių ir atliekų valdymą, siekiant subalansuotesnės gamybos ir varto-
jimo. svarbu, kad ekonominio augimo tempai neskatintų gamtinių išteklių naudojimo ir 
atliekų susidarymo; taip pat reikia užtikrinti, kad atsinaujinančiųjų ir neatsinaujinančiųjų 
išteklių naudojimas neviršytų aplinkos galimybių potencialo. Šie reikalavimai turi būti 
įgyvendinti atsižvelgiant į integruotos produkcijos principus ir Bendrijos atliekų tvarkymo 
strategiją (1997 m. vasario 24 d. tarybos rezoliucija dėl Bendrijos atliekų tvarkymo strate-
gijos (97/C 76/01)).

Pagrindiniai atliekų tvarkymo reikalavimai es šalims narėms ir jų institucijoms pa-
teikiami Bendrojoje atliekų direktyvoje (75/442/eeB).

Direktyva nustato, kad pagrindinis visų nuostatų dėl atliekų šalinimo tikslas turi būti:
•	 žmonių ir aplinkos apsauga nuo kenksmingo poveikio, kylančio dėl atliekų surin-

kimo, gabenimo, tvarkymo, saugojimo ir išpylimo (išvertimo);
•	 atliekų ir iš jų gautų antrinių žaliavų panaudojimas, siekiant tausoti gamtos 

išteklius;
•	 efektyvus ir nuoseklus atliekų šalinimo reglamentavimas, netrukdantis Bendrijos 

vidaus prekybai ir nedarantis įtakos konkurencijai, turėtų būti taikomas kilno-
jamajam turtui, kurį savininkas pašalina arba privalo pašalinti pagal galiojančius 
nacionalinės teisės reikalavimus;

•	 sukurti nuostatas, leidžiančias taikyti leidimų sistemą ūkio subjektams, tvarkan-
tiems, saugantiems ar padedantiems išpilti (išversti) atliekas trečiųjų asmenų 
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vardu, bei nuostatas, nustatančias planą, kuris aprėptų esminius atliekų šalinimo 
operacijų aspektus;

•	 atliekų tvarkymo išlaidas padengti pagal principą ,,teršėjas moka".
Direktyvoje reikalaujma imtis priemonių, skatinančių atliekų prevenciją, atliekų 

panaudojimą jas perdirbant ar kitokiu būdu gaunant antrines žaliavas, atliekų kaip energi-
jos šaltinio panaudojimą bei tam tikrų rūšių atliekų mažinimą. 

Dar viena bendroji direktyva-dėl Pavojingų atliekų-buvo priimta 1991 m. gruodžio 
12 d. (91/689/eeB).

Ši direktyva nustato griežtesnius reikalavimus atliekoms, kuriose yra nors vienas pa-
vojingas komponentas, galintis turėti žalingą poveikį sveikatai ir aplinkai.

Pavojingų atliekų rūšys ir kategorijos išvardintos pagal jų pobūdį (skystosios, 
dumblo arba kietosios formos) ir veiklą, kurios metu jos susidaro. Direktyva nustato 
atliekų savybes, pagal kurias jos laikomos pavojingomis. Pavojingos atliekos apima 
visas sprogstamąsias, oksiduojamąsias, itin degias, degias, dirginančias, kenksmingas, 
toksiškas, kancerogenines, korozines, infekcines, mutagenines ir kt. medžiagas.

europos Parlamento ir tarybos Direktyva 94/62/eB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 
nustato darnias pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo nacionalines priemones, skirtas 
užkirsti kelią ar mažinti žalingą poveikį aplinkai. Direktyva taip pat siekiama užtikrinti 
vidaus rinkos funkcionavimą ir išvengti prekybos kliūčių bei konkurencijos iškraipymo ir 
apribojimo europos Bendrijoje. 

Direktyvos tikslas – pakuočių atliekų prevencija ir pakartotinio pakuočių naudojimo, 
perdirbimo bei kitų pakuočių atliekų utilizavimo formų įdiegimas, taip sumažinant tokių 
šalintinų atliekų kiekį. 

Direktyva reglamentuoja ženklinimo, identifikacijos bei informacines siste-
mas ir nustato standartus dėl tokių esminių reikalavimų, kaip pvz., sunkiųjų metalų 
koncentraciją pakuotėje. 

1999 m. balandžio 26 d. tarybos direktyva 99/31/eB dėl atliekų sąvartynų šalims 
narėms nustato detalius atliekų sąvartynų techninius standartus, specifinę leidimų išdavimo 
tvarką ir bendrąją eksploatacijos tvarką, monitoringo principus, kt. 

Direktyvoje sąvartynai klasifikuojami į:
•	 pavojingų atliekų sąvartynus;
•	 nepavojingų atliekų sąvartynus;
•	 inertinių atliekų sąvartynus.
Pagal 5 direktyvos straipsnį šalys narės turi sukurti nacionalines strategijas, kaip 

sumažinti sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidomų atliekų kiekį, ir numatyti priemo-
nes, kaip vykdyti direktyvoje nustatytas užduotis dėl antrinio atliekų panaudojimo, 
kompostavimo, biologinių dujų gamybos ar medžiagų/ energijos perdirbimo. strategija 
turi užtikrinti, kad ne vėliau kaip per penkerius metus nuo 18 straipsnio 1 dalyje nuro-
dytos datos sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidomų komunalinių atliekų kiekis bus 
sumažintas iki 75 %, skaičiuojant nuo bendrojo biologiškai skaidomų komunalinių atliekų 
kiekio (pagal svorį), susidariusio 1995 m. arba paskutiniaisiais metais prieš 1995 m., kai 
jau buvo rengiami standartizuoti eurostato duomenys

Direktyva nustato, kad paraiška sąvartyno operatoriaus leidimui gauti turi atitikti 
techninius ir eksploatacinius reikalavimus dėl sąvartyno tvarkymo jo veikimo laiko-
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tarpiu, taip pat sąvartyno uždarymo bei jo vėlesnės priežiūros. Direktyvos reikalavimų 
neatitinkančių sąvartynų operatoriai privalės parengti sąvartyno sutvarkymo planą, ku-
riame būtų nurodytos priemonės, reikalingos šiai Direktyvai įgyvendinti, priešingu atveju 
tokie sąvartynai bus uždaryti. remdamasi tokiu patvirtintu sąvartyno sutvarkymo planu, 
kompetentinga institucija operatoriui leidžia vykdyti būtinus darbus ir nustato pereinamąjį 
laikotarpį planui įgyvendinti. 

tarybos direktyva 75/439/eeB dėl naudotų alyvų šalinimo įpareigoja imtis priemonių 
sukurti sistemą, reguliuojančią naudotų alyvų tvarkymą, išleidimą, talpinimą ir surinkimą, 
taip siekiant užtikrinti, kad būtų draudžiama naudotas alyvas išleisti į paviršinius ir 
požeminius vandenis, dirvožemį bei apdoroti naudotas alyvas keliant oro taršą. 

1986 m. birželio 12 d. tarybos direktyva 86/278/eeB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, 
apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotekų dumblą, reglamentuoja nuotekų dumblo 
naudojimą žemės ūkyje, taip kad nebūtų daroma žala dirvožemiui, augmenijai, gyvūnams 
ir žmonėms. 

Dumblas, prieš jį naudojant žemės ūkyje, turi būti išvalytas ir ištirtas. Privaloma 
ištirti: pH, kadmio, vario, nikelio, švino, cinko, gyvsidabrio ir chromo koncentraciją.

Uždrausta naudoti dumblą, kuriame vieno ar kelių sunkiųjų metalų koncentracija 
viršija Direktyvos nustatytas ribines normas (semėnienė, 2003).

3.3.  Atliekų šaltiniai
Duomenys apie atliekų šaltinius ir atliekų rūšis kartu su informacija apie atliekų 

sudėtį ir susidarymo greičius yra pagrindinis parametras projektuojant ir valdant atliekų 
tvarkymo sistemų funkcinių elementus.

atliekas pagal jų atsiradimo šaltinį galima suskirstyti į grupes:
•	 buitines;
•	 komercines;
•	 institucijų;
•	 statybines;
•	 municipalinių tarnybų;
•	 atliekų tvarkymo įmonių;
•	 gamybos;
•	 žemės ūkio.
Buitines ir komercines atliekas sudaro organinės ir neorganinės frakcijos. 
organinę atliekų dalį sudaro maisto atliekos, visų rūšių popierius, kartonas, visų rūšių 

plastmasės, tekstilė, guma, oda, mediena ir t.t.
neorganinę dalį sudaro: stiklas, molinių bei porcelianinių indų duženos, juodieji bei 

spalvotieji metalai ir šiukšlės – purvas.
Lietuva kelia sau atliekų tvarkymo tikslus – sukurti aplinkosaugos ir ekonominiu 

požiūriu tinkamiausią nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymo sistemą, sumažinti atliekų 
srautus ir neigiamą atliekų poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai, užtikrinti racionalų jų 
naudojimą antriniam perdirbimui ir energetikai .

Dauguma nepavojingų atliekų deponuojama sąvartynuose. 2002 m. sąvartynuose 
deponuota 44% (2006 tonos) nepavojingų atliekų. Didžiąją jų dalį vis dar sudaro 
nerūšiuotos komunalinės atliekos. Kiek mažiau – 36% (1673 tonos) nepavojingų 
atliekų yra saugoma. jas daugiausia sudaro nuotekų valymo ir kitoks dumblas bei 
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mineralinės atliekos. Šioms atliekoms tvarkyti šalyje nėra reikiamų įrengimų, o šalinti 
jas sąvartynuose draudžiama. Maždaug 7% (342 tonos) nepavojingų atliekų eksportuo-
jama arba tvarkoma kitais būdais (328 tonos). Kasmet šalyje sudeginama apie 2% (89 
tonos) nepavojingų atliekų, 4% (186 tonos) nepavojingų atliekų yra perdirbama . api-
bendrinus atliktų tyrimų duomenis, galima teigti, kad Lietuvoje komunalinių atliekų 
sudėtis yra tokia:

plastikai 9 %
popierius/kartonas 14 %
stiklas 9 %
metalas 3 %
tekstilė 4 %
biodegraduojamosios (virtuvės) atliekos  42 %
kombinuotoji pakuotė 2 % 
statybos ir griovimo atliekos 4 % 
pavojingosios atliekos 2 %
oda, guma 1 %
mediena 2 %
smėlis, sąšlavos 4 %
kitos 4 %
atskirą atliekų grupę sudaro pavojingos atliekos. absoliuti jų dauguma susidaro 

gamybos bei verslo įmonėse ir tik labai maža dalis – buityje. Pagal šių atliekų pavojingumą 
ir tvarkymo specifiką išskiriami šie pagrindiniai jų srautai:

•	 naftos produktų atliekos;
•	 naftos produktais užterštos atliekos;
•	 pavojingos transporto priemonių atliekos;
•	 sunkiaisiais metalais užterštos atliekos;
•	 cheminių medžiagų atliekos;
•	 medicininės atliekos.
Daugiau kaip pusė (vidutiniškai apie 52,3 proc.) pavojingų atliekų kiekvienais metais 

lieka netvarkyta, daugiau kaip trečdalis (37,6 proc.) perdirbama, 7,2 proc. šalinama kitais 
būdais, 1,5 proc. deginama, 1,1 proc. eksportuojama, 0,4 proc. šalinama sąvartynuose arba 
kitose vietose ant žemės ar po žeme. 

iki 2003 m. didžiausią šalinamų sąvartyne pavojingų atliekų kiekį sudarė lakūs naftos 
pelenai. jie buvo šalinami Lietuvos elektrinės pelenyno baseine. Didžiausią eksportuojamų 
pavojingų atliekų kiekį sudaro akumuliatoriai, deginamų – naftos produktų bei alyvų at-
liekos (dalis jų naudojama energijai gauti) ir galvaninis šlamas, perdirbamų (vidutiniškai 
apie 95,4 proc.) ir šalinamų kitais būdais (atliekų surinkimas į specialias aikšteles, vandens 
valymas ir pan.) – nafta užterštas dumblas, kietosios atliekos ir vidaus laivininkystės li-
jaliniai vandenys. nafta užterštas dumblas ir kietosios atliekos sudaro apie 95,1 proc. visų 
netvarkytų (saugomų) pavojingų atliekų. Šių atliekų padaugėjo 2003 m. dėl padidėjusio 
naftos šlamo kiekio aB „Mažeikių nafta“.  Didžiausią pavojingų atliekų dalį (95%) sudaro 
naftos šlamas – naftos ir vandens mišiniai. antroje vietoje pagal kiekį yra sunkiųjų metalų 
turinčios atliekos, tarp jų išeikvotos baterijos ir akumuliatoriai. svarbią pavojingų atliekų 
dalį sudaro cheminių medžiagų atliekos, panaudotos alyvos, pelenai ir šlakai. 2003 m. 
buvo sutvarkyta 116,8 tūkst. t pavojingų atliekų. Didžiausia pavojingų atliekų dalis yra 
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saugoma (49%, arba 89,8 t) arba perdirbama (48%, arba 88,7 tonos) ir apytiksliai po vieną 
procentą šių atliekų yra deginamos (1,6 tonos), tvarkomos kitais būdais (0,9 tonos) arba 
eksportuojamos (2,2 tonos) – daugiausia švino akumuliatoriai (http://www.am.lt/).

Daugiausia problemų kyla tvarkant radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą branduolinį 
kurą. ignalinos ae yra pagrindinis radioaktyviųjų atliekų susidarymo šaltinis Lietuvoje. 
Kitų gamintojų radioaktyviosios atliekos 2000 m. tesudarė apie 0,15 proc., o 2001 m.-0,5 
proc. visų radiokatyviųjų atliekų. Visos ignalinos ae susikaupusios radioaktyviosios atli-
ekos saugomos elektrinės teritorijoje esančiose saugyklose, kurios neužtikrina ilgalaikio 
saugojimo, neatitinka ilgalaikės saugos kriterijų. rengiantis galutinai uždaryti ignalinos 
ae ir įgyvendinant  radioaktyviųjų atliekų  tvarkymo strategijos nuostatas, atliekų lai-
kymo sistema iš pagrindų pertvarkoma, planuojamos radioaktyviųjų atliekų saugyklos. 
iki 2008 m. numatyta įrengti naują panaudoto branduolinio kuro saugyklą. tačiau Lietuva 
nėra nusprendusi, kaip tvarkys panaudotą branduolinį kurą, pasibaigus saugojimo sausojo 
tipo saugyklose laikotarpiui.

Pakuočių tvarkymas – dar viena aktuali su atliekų tvarkymu susijusi aplinkosaugos 
problema. Pripažįstama, kad pakuočių atliekų surinkimas ir pirminis rūšiavimas daugiau-
sia priklauso nuo visuomenės narių geranoriškumo ir sąmoningumo, todėl ypač svarbu 
šviesti gyventojus, pradedant nuo ikimokyklinių įstaigų. Šiuo metu nemažai pakuočių 
atliekų patenka į komunalinių atliekų, kurios šalinamos sąvartynuose, srautą. Dalis į šį 
srautą patekusių panaudotų pakuočių yra surenkamos kartu su kitomis potencialiomis 
antrinėmis žaliavomis. tačiau joms tvarkyti ir apskaityti reikėtų skirti kur kas daugiau 
dėmesio, siekiant panaudoti kuo daugiau šių atliekų medžiaginių ir energetinių išteklių 
(http://www.am.lt/).

Pagal galiojančias teisines nuostatas gamintojai ir importuotojai privalo organizuoti 
savo produkcijos pakuočių atliekų surinkimą, perdirbimą ar kitokį naudojimą ir vykdyti 
numatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis arba mokėti valstybės nustatytą mokestį už 
aplinkos teršimą šiomis atliekomis. Šis mokestis skiriamas pakuočių atliekoms surinkti ir 
naudoti. Gamintojai, importuotojai, pardavėjai ir kiti ūkinės veiklos vykdytojai gali sukur-
ti atskirą pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemą arba sudaryti atitinkamas sutartis 
ir naudotis savivaldybių organizuojamomis komunalinių atliekų surinkimo bei tvarkymo 
sistemomis. Pastarosioms plėtoti, t. y. regioninėms atliekų tvarkymo sistemoms kurti, gali 
būti skiriama europos sąjungos fondų ir valstybės finansinė parama.

tačiau net ir sukūrus efektyvią pakuočių atliekų tvarkymo sistemą, kaip rodo kitų 
valstybių patirtis, nemažai šių atliekų ir toliau patenka į mišrių komunalinių atliekų srautą.

Pesticidų atliekos iš Lietuvos išvežamos etapais. 2004 m. joms pašalinti skirta 5,15 
mln. litų. trisdešimtyje sandėlių pesticidų atliekos buvo supakuotos, identifikuotos, 
sukrautos į naujas statines ir išvežtos sudeginti į Hamburge įsikūrusią pavojingų atliekų 
tvarkymo įmonę aVG (Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH). iš alytaus, Lazdijų, Kau-
no, Kelmės, Klaipėdos, Molėtų, Panevėžio, radviliškio, Šiaulių ir Šilutės rajonų, Birštono 
savivaldybės, Kauno ir Klaipėdos miestų pesticidų sandėlių iš viso buvo išgabenta 779,3 t 
pesticidų atliekų. Šie sandėliai sutvarkyti ir pašalintas jų kenksmingumas. 2002–2004 m. 
iš 27 šalies rajonuose esančių 92 sandėlių į Vokietiją buvo išvežta ir įmonėje aVG sunai-
kinta 813 t pesticidų atliekų. 

iš Lietuvos iš viso numatyta išvežti ir sudeginti apie 2000 tonų senų pesticidų, kurių 
atliekos šalyje susikaupė iki 1991 m. 
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2003 metais Lietuvoje buvo identifikuoti 737 sąvartynai. iš jų 42 buvo uždaryti, 
likviduoti, rekultivuoti. Daugelis dabar veikiančių sąvartynų neatitinka aplinkosaugos 
reikalavimų. Kadangi menkai išplėtota komunalinių atliekų tvarkymo sistema, pirminis 
buitinių atliekų rūšiavimas, mažai perdirbama antrinių žaliavų (25% popieriaus ir kartono, 
18% stiklo, 6% plastmasės atliekų). antrines žaliavas perdirbančios įmonės daugiau nei 
pusę jų importuoja iš užsienio. trūksta pajėgumų kai kurioms atliekoms (stiklui, padan-
goms, elektros ir elektroninei įrangai, tekstilės gaminiams, netinkamiems naudoti automo-
biliams) perdirbti, pavojingoms atliekoms šalinti ir utilizuoti, biodegraduojamosioms atli-
ekoms tvarkyti. Šalyje pakanka popieriaus ir kartono atliekų perdirbimo pajėgumų, bet yra 
makulatūros surinkimo problema. 2002 m. surinktos makulatūros kiekis sudarė 58 proc. 
viso perdirbto kiekio, likusi dalis – 38,5 tūkst. t – importuota. Lietuvoje per metus susidaro 
daugiau kaip 50 tūkst. tonų plastmasės atliekų. 2002 m. buvo surinkta tik apie 5 tūkst. tonų, 
o net 11 tūkst. tonų plastikų importuota. 2003 m. Lietuva sugriežtino pavojingų atliekų 
perdavimą, atliekų apskaitą. numatyta kurti regionines atliekų tvarkymo sistemas ir vietoj 
daugelio sąvartynų atskirose savivaldybėse įrengti stambius regioni nius sąvartynus. iki 
2009 m. pabaigos planuojama įrengti 10 regioninių sąvartynų ir vieną pavojingų atliekų 
sąvartyną (http://www.am.lt/).

Lietuvoje vis dar neįdiegtas atliekų deginimas energijai generuoti ir biodujoms spe-
cialiais įrenginiais gaminti, todėl iki šiol sąvartynų dujos nesurenkamos, tačiau šioje sri-
tyje daug dirbama. Kai kuriuose sąvartynuose atliekami tyrimai norint nustatyti galimus 
dujų kiekius, taip pat rengiami sąvartynų dujų surinkimo ir naudojimo projektai. 2003 m. 
sąvartynų dujų ir biodujų bendras suvartojimas tesiekė 0,02 tWh. 

3.4. Sąvartynų strategijos ES šalyse
atliekų atidavimas į sąvartyną yra mažiausiai pageidautinas pasirinkimas, bet vis dar 

lieka dominuojantis metodas es šalyse. iš 2 paveikslo matyti, kaip vykdant efektyvią es 
atliekų tvarkymo politiką Vakarų europos (Ve) ir Centrinės ir rytų europos (Cre) šalyse 
pastebimai sumažėjo  sąvartynų skaičius iki 1999 m. 

Danija. rūšiavimui, deginimui, energijos išgavimui teikiamas pirmumas. atliekų 
atidavimas į sąvartynus visuomet yra paskutinė galimybė. atliekų valdymas vyksta per 
mokesčius, kurie skatina atliekų rūšiavimą. nauja strategija sąvartynams, yra pritaikyta 
es direktyvoms ir yra vykdoma per aplinkos ministerija (Carey, 2000).

Vokietija. tai ta šalis, kuri vykdo labai griežtus atliekų tvarkymo reikalavimus. 
Pavyzdžiui, pakuočių perdirbimo, griežti dujų paleidimo apribojimai. sąvartynai turi 
būti  pastatyti taip,  kad filtratas būtų  surenkamas drenažu ir geomembranos  pagalba. 
to liau filtratas išvalomas atitinkamomis technologijomis. taip pat Vokietijoje sunku gau-
ti visuomenės sutikimą sąvartynams ir augalams deginimti. Pirmenybė skiriama atliekų 
perdirbimui (Carey, 2000).

olandija. Šalis kuri, stipriai priklausoma nuo požeminių vandenų. ji taip pat tankiai 
gyvenama šalis. Čia sąvartynų tvarkymo reikalavimai yra labai dideli. organinės atliekos 
apdorojamos: 

•	 kompostuojamos;
•	 įsisavinimos; 
•	 sudeginimos�
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Įstatymai olandijoje sąlygoja, kad atliekos negali būti deponuojamos iki 0,7 m 
požeminio vandens lygio. Drenažas ir geomembranos yra būtini iš abiejų sąvartyno pusių, 
iš apačios ir iš viršaus. turi būti vykdomas sąvartynų monitoringas.

jungtinė Karalystė. skirtingai negu kitose šalyse, vykdoma kitokia atliekų tvarky-
mo politika. tai viena iš priežasčių, kodėl es direktyvos dar nėra visiškai pritaikytos. 
jungtinėje Karalystėje sumaišytų atliekų deponavimas yra priimtinas, tai reiškia atliekos 
turi rizikingų žaliavų ir deponuojamos kartu su namų ūkio atliekomis. Šitoks mišrus atliekų 
deponavimas nepriimtinas Vokietijoje ir olandijoje.

jungtinėje Karalystėje dominuoja atliekų šalinimas sąvartynuose, kur perdirbimas ir 
alternatyvios technologijos toli nepažengusios (european).

Švedija. Čia priskaičiuojama 400 sąvartynų. iš 56-ių šiuo metu išgaunamos metano 
dujos, apdorojamos ir naudojamos apšildymui. naujų sąvartynų vietų ieškojimas suke-
lia daug problemų. o jų ieškoti reikia, nes beveik 40% atliekų išvežama į juos. 1992 m. 
Švedijos pietuose pradėtas eksploatuoti sąvartynas, kuriame 60 ha jūros teritorija, atitverta 
betonine siena, užvežtas gruntas ir įrengtas inžinierinis įrenginys – sąvartynas, vadinamas 
„atliekų surinkimo, perdirbimo, kompostavimo centru“. Čia įsikūrusios Lundo univer-
siteto studentų mokslo tiriamųjų darbų laboratorijos. Čia atvyksta mokslininkai, atliekų 
tvarkymo specialistai. 

Į sąvartyną patenka atliekos, kurios nebetinka antriniam perdirbimui, keletą kartų 
išrūšiuotos ir drėgnos. Pavojingų atliekų sąvartynai yra kitose vietose, toliau nuo 
nepavojingų atliekų. Švedijoje jau keletą dešimtmečių veikia saugi aplinkai atžvilgiu 
sąvartynų tvarkymo technologija. Požeminio vandens apsauga užtikrinama panau-
dojant natūraliai susidariusius molio sluoksnius ir dirbtinius perklojinius. sąvartyne 
įrengiamos filtrato surinkimo ir valymo bei dujų surinkimo sistemos, todėl sąvartynai 
tampa inžineriniais įrenginiais. jų priežiūra yra sudėtinga, atsakinga. Švedai su šiais 
sunkumais lengvai susitvarko. Užbaigus eksploatuoti sąvartyną jis dar prižiūrimas 30 
metų.

Švedijoje atliekos rūšiuojamos ir sąvartynuose. Pavyzdžiui, atskiriama dažyta me-
diena (durys, langų rėmai, baldai) nuo nedažytos. skirtingos frakcijos smulkinamos, 
išvežamos į kitą sąvartyno poligoną perdirbti (kompostuoti). Dažnai rūšiuotos atliekos 
parduodamos. statybinės atliekos surūšiuojamos, sutvarkomos, taip pat parduodamos. Visi 
sąvartynai priklauso savivaldybėms ir nėra siekiantys pelno. Kai kurie pavojingų atliekų 
sąvartynai yra privatūs.

Švedijoje kruopščiai vykdoma sąvartynų rekultivacija, atsižvelgiant į aplinkosaugos 
reikalavimus. Dažniausiai jie gražiai apželdinami, todėl viršutinis žemės sluoksnis yra 
ne mažiau kaip 1 m storio, kad augalų šaknys gerai įsišaknytų. Daug kur sąvartynų vie-
tos skirtos rekreaciniams žmonių poreikiams. nedraudžiama namų statyba ant buvusio 
sąvartyno, prieš tai įvykužius nurodymus, numatytus aplinkosaugos įstatyme.

3.5. Sąvartynai Lietuvoje
Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane numatyta įrengti dešimt 

regioninių atliekų tvarkymo sistemų, visos apskritys turės po vieną didelį sąvartyną. (paro-
dyta 2 pav.).
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2 pav. regioninių sąvartynų išdėstymas Lietuvoje pagal apskritis.

Galimybių studijos regioninėms sistemoms jau parengtos. numatyta, kad regioninės 
atliekų tvarkymo sistemos turėtų pradėti veikti vėliausiai 2009 m. strateginiame atliekų 
tvarkymo plane numatyta iki 2012 metų uždaryti dabar egzistuojančius, bet neatitinkančius 
europos sąjungos reikalavimų sąvartynus.

Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas yra paruoštas atsižvelgiant į žemiau 
išvardintų direktyvų es atliekų tvarkymo reikalavimus, tai:

•	 Bendroji atliekų tvarkymo direktyva (75/442/eeC);
•	 sąvartynų atliekų direktyva (1999/31/eeC);
•	 Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva (94/62/eeC);
•	 Pavojingų atliekų tvarkymo direktyva (91/698/eeC).

Pagrindiniai vietinės ir regioninės valdžios institucijų uždaviniai ir problemos:
•	 daug sąvartynų neatitinka es standartų;
•	 strategija turi būti kuriama remiantis glaudžiu savivaldybių bendradarbiavimu;
•	 daug sąvartynų turi būti uždaryta, kiti turi būti rekonstruoti; juos rekonstravus 

įdiegti naują sąvartynų įrangą;
•	 turi būti sustabdytas nelegalus atliekų vertimas aplinkui veikiančius sąvartynus;
•	 turi būti renkami ir ataskaitoje pateikiami duomenys apie kiekviename sąvartyne 

kaupiamų atliekų tipą;
•	 sistema turi būti gerai finansuojama.
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rengiant atliekų tvarkymo strategiją ir ją įgyvendinant, būtinas bendradarbiavimas 
tarp savivaldybių ir įvairiais lygiais (vietiniu – regioniniu – nacionaliniu – tarptautiniu). 
Vietos valdžia privalo finansuoti sistemą ir spręsti, kaip ir kiek lėšų išieškoti iš atliekų 
gamintojų, kokius nustatyti mokesčius ir rinkliavas. sąvartyno mokestis turėtų paskatin-
ti atliekų gamintojus mažinti į sąvartynus atiduodamų atliekų kiekį. tačiau rinktis kitus 
atliekų tvarkymo būdus šis mokestis privers atliekų gamintojus tik tuomet, kai jis bus 
pakankamai aukštas. 

taip pat svarbus žingsnis sėkmingai įgyvendinant atliekų tvarkymo strategiją 
yra parengtos politikos pripažinimas ir visuomenės dalyvavimas procese. Šis procesas 
turėtų būti gerai organizuotas: turi būti teikiama informacija, konsultacijos ir vykdoma 
šviečiamoji veikla. 

3.6. Sąvartynų poveikis aplinkai ir jų būklė
Dauguma veikiančių sąvartynų neatitinka aplinkosaugos reikalavimų. Daug nelegalių 

ir apleistų, bet iki šiol nerekultivuotų sąvartynų. Menkai išplėtota komunalinių atliekų 
tvarkymo sistema, pirminis buitinių atliekų rūšiavimas, mažai perdirbama antrinių žaliavų: 
25 procentai popieriaus ir kartono, 18 procentų stiklo, 6 procentai-plastmasės atliekų, 
todėl atliekų kaupimas sąvartynuose – iki šiol vyraujantis atliekų tvarkymo būdas. an-
trines žaliavas perdirbančios įmonės daugiau nei pusę šių atliekų importuoja iš užsienio. 
Didžioji dalis atliekų surinkimo automobilių fiziškai ir morališkai pasenę. trūksta kai 
kurių atliekų (statybos ir griovimo darbų atliekų, stiklo, padangų, elektros ir elektroninės 
įrangos, tekstilės, netinkamų važinėti automobilių) perdirbimo pajėgumų, pavojingų 
atliekų šalinimo ir utilizavimo, biodegraduojamųjų atliekų tvarkymo pajėgumų. Dalis 
pavojingų atliekų kartu su buitinėmis atliekomis patenka į sąvartynus. susikaupė daug 
radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro, bet nėra lėšų jiems saugiai palai-
doti. esamos radioaktyviųjų atliekų saugyklos nėra visiškai tinkamos radioaktyviosioms 
atliekoms ilgiau saugoti.

Komunalinių atliekų organinė frakcija taip pat priskirtina biomasei. susidarančių 
atliekų nuolat gausėja. Vien  Lietuvoje kasmet į sąvartynus patenka apie 3 mln.m3 atliekų. 
atliekos tvarkomos daugiausia dviem būdais: mažinant susidarančių atliekų kiekius bei 
naudojant pažangias (beatliekes) technologijas ir perdirbant kuo daugiau atliekų. atliekų 
dalis, kurios nepavyksta perdirbti, tvarkoma įvairiai: kompostuojant, deginant, verčiant 
į sąvartynus.

Deginant atliekas yra sunaikinamos pavojingos medžiagos ir patogeniniai mikroor-
ganizmai, gerokai sumažinamas jų tūris, be to, pagaminama energijos. Priklausomai nuo 
atliekų pobūdžio ir kilmės jos gali būti deginamos įvairiuose įrengimuose – besisukančiose 
krosnyse, judančiose pakurose, pseudosuskystinto sluoksnio pakurose ir t.t. Pagrindinė 
problema deginant atliekas yra ta, kad degimo produktuose susidaro daug kancerogeninių ir 
kitų kenksmingų sveikatai medžiagų (dioksinų, furanų ir t.t.). Šioms medžiagoms pašalinti 
reikalingi brangūs degimo produktų valymo įrenginiai. todėl atliekų deginimo įmonių 
statybos kaina yra didelė. Lietuvoje kol kas nėra specializuotų atliekų deginimo katilinių, 
tačiau jų statybos klausimai nagrinėjami Klaipėdoje, Kaune ir kituose šalies miestuose.

Pigiausias ir labiausiai pasaulyje paplitęs atliekų tvarkymo būdas yra jų vertimas į 
sąvartynus ir saugojimas. tačiau sąvartynai teršia aplinką: iš jų sklinda nuodingos dujos, 
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o lyjant bei kitiems skysčiams sunkiantis per sąvartos sluoksnį gali būti užteršiami grunt-
iniai vandenys. sąvartynų dujos (biodujos) susidaro mikroorganizmams skaidant orga-
nines atliekas anaerobinėmis (be deguonies) sąlygomis. Šis procesas vyksta gilesniuose 
sąvartyno sluoksniuose. nors sąvartynų dujose aptinkama per šimtą įvairių cheminių 
junginių, tačiau pagrindiniai komponentai yra du: metanas (CH4) ir anglies dioksidas 
(Co2). Metanas gali būti naudojamos kaip kuras. sąvartynų dujos priklauso šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų grupei, be to, jos gali sukelti gaisrus ir sprogimus, o esantis filtra-
tas gali užteršti gruntinius vandenis.
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4. SĄVARTYNAI IR JŲ ĮRENGIMAS

4.1. Esamų sąvartynų  įrengimas

Prieš kelis dešimtmečius įrengti sąvartynai buvo projektuojami neatsižvelgiant 
į sanitarinius reikalavimus. Kai kuriuose rajonuose jie buvo įrengti netoli vienkiemių, 
sodybų, kaimų, tvenkinių, ežerų, miškų, fermų arti važiuojamųjų kelių. tai matoma 3 ir 
4 paveiksluose.

                                     
3 pav. Mažo sąvartyno įrengimo schema

                                     

4 pav. Mažo sąvartyno įrengimo schema
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atliekų šalinimas sąvartyne yra neišvengiamas kiekvienos atliekų tvarkymo sistemos 
elementas. taipogi tai yra toks atliekų tvarkymo būdas, kuris gali būti susijęs su viso-
mis kietųjų atliekų srauto sudėtinėmis dalimis. naudojant tvarkymo būdus tokius kaip 
mechaninis-biologinis pirminis perdirbimas ar deginimas, metu vis tiek susidaro liekanos, 
kurios turi būti šalinamos sąvartyne. Kai kuriose europos šalyse (Didžiojoje Britanijoje, 
airijoje, ispanijoje) šalinimas sąvartynuose vis dar yra pagrindinis atliekų tvarkymo meto-
das (McDougall ir kt., 2001). naujosiose es šalyse beveik nesama kitokių nei šalinimas 
sąvartynuose atliekų tvarkymo metodų. Šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos uždavinys 
– iki  minimumo sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį. Pagrindinis šiuolaikinio 
šalinimo sąvartyne uždavinys – sveikatos ir aplinkosaugos požiūriu saugus ir ilgalaikis 
atliekų šalinimas.

Kadangi ir šiame procese susidaro emisijos (sąvartyno dujos ir filtratas), jas taip pat 
reikia kontroliuoti ir tvarkyti. Šalinimas sąvartyne tam tikrose ribose leidžia reguliuoti 
atliekų tvarkymo kainą, iš sąvartyno dujų gaminant energiją.

Modulis „Landfill“ („sąvartynas“) charakterizuoja šiuolaikišką sąvartyną, kuriame 
šalinamos buitinės ir panašios į buitines atliekos. Šalinamas atliekas sudaro neapdorotos 
atliekos ir atliekos po mechaninio-biologinio pirminio perdirbimo. 

 sąvartyne vertinamas procesas vyksta viename sąvartyno kaupimo lauke. Pagrindi-
niai emisijų iš sąvartyno šaltiniai yra du: salva ar filtratas ir sąvartyno dujos. Priimama, kad 
sąvartyne yra įdiegtos dujų ir filtrato surinkimo sistemos. numatyta, kad dujos iš kaupimo 
lauko surenkamos nuo jo eksploatavimo pradžios iki 10 metų po jo uždarymo.

 sąvartyno naudotojas gali pasirinkti norimas sąlygas – dujų nesurinkti (pvz. mo-
deliuojant esamą sąvartyną) ir nustatyti dujų surinkimo periodą. surinktos dujos gali būti 
panaudotos energijos gamybai arba sudeginamos degiklyje. numatytos filtrato  tvarkymo 
sąlygos: jis renkamas iš kaupimo lauko ir tvarkomas nuo jo eksploatavimo pradžios iki 
50 metų po jo uždarymo. todėl tinkamos vietos sąvartynui parinkimas ir užteršto van-
dens šalinimas vamzdžiais į valymo, pagal paskirtį, vietas aplinkos apsaugos požiūriu yra 
reikšmingiausi projektavimo momentai.

sąvartyne būtina įrengti svarstykles, privažiavimo kelius. sąvartyno sistemą sudaro:
•	 atliekų surinkimo centras;
•	 svarstyklių pastatas; 
•	 keliai iki sąvartyno ir iki sąvartyno dalių; 
•	 uždaryta sąvartyno dalis, jų gali būti kelios;
•	 naujoji sąvartyno dalis, jų gali būti kelios; 
•	 paviršinio vandens surinkimo sistema; 
•	 filtrato surinkimo sistema;
•	 metano dujų ventiliai; 
•	 metano dujų transportavimo vamzdynas; 
•	 monitoringo sistema; 
•	 filtrato surinkimo tvenkinėlis;
•	 liūčių vandens surinkimo tvenkinėlis; 
•	 liūčių vandens surinkimo vamzdynas; 
•	 vamzdynas į gyvenvietės – miesto valymo įrenginius.
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atliekų surinkimo centrejos apskaitomos, tokiu centru gali būti vadinama šalia 
sąvartyno įrengta atskirų atliekų grupių surinkimo ir rūšiavimo aikštelė. Į tokias aikšteles 
atliekas gali atvežti privatūs asmenys ir atliekų surinkimu užsiimančios įmonės. Visos į 
sąvartyną įvažiuojančios transporto priemonės (su atliekomis) turi būti sveriamos, taip 
nustatomas atliekų kiekis, patenkantis į sąvartyną, tai padeda planuoti atskirų sąvartyno 
dalių užpildymo laiką. tam, kad sąvartynas garai funkcionuotų, turi būti sutvarkytas kelių 
tinklas iki sąvartyno. tinkamiausią sąvartynui laikoma vieta, apie 30-50 km atstumu nu-
tolusi nuo gyvenamųjų rajonų, tokiu atstumu transportuoti atliekas yra optimalu laiko 
ir transporto išlaidų atžvilgiu. Keliai reikalingi ir pačio sąvartyno viduje, nes transporto 
priemonė turi privažiuoti ir įvažiuoti į priimančią atliekas sąvartyno dalį. Projektuojant 
sąvartyną numatoma 4–5 laukai, kurie bus tvarkingai užpildomi atliekomis, užpildžius 
vieną sąvartyno dalį, ji uždaroma ir pradeda veikti kita dalis, taip sąvartynas užpildomas 
atliekomis po truputį. Įrengiant sąvartyną svarbu įvertinti paviršinio vandens judėjimą, 
tam įrengiami paviršinio vandens surinkimo grioviai, iš jų vanduo patenka į arčiausiai 
esančius valymo įrenginius. Filtratas, gausiai cheminių medžiagų turintis vanduo, kuris po 
truputį filtravosi atliekų kaupu, kol pateko į filtrato surinkimo sistemą. Šis vanduo renka-
mas į filtrato tvenkinėlius ir gali būti valomas dviem būdais: transportuojamas vamzdynu 
į arčiausiai esančius valymo įrenginius arba valomas sąvartyno teritorijoje esančiuose 
valymo įrenginiuose ir išleidžiamas į atvirus vandens telkinius.

atliekų kaupimo vietose, dėl cheminių reakcijų susidaro metano dujos, kurios turi 
būti renkamos vamzdynais ir gali būti panaudojamos pastatams šildyti. Uždarius sąvartyną, 
jame turi veikti požeminio vandens ir dujų monitoringo sistemos, kurių duomenys turi būti 
nuolat stebimi.

4.2. Sąvartyno vietos parinkimas
sąvartynas projektuojamas ir įrengiamas Lietuvos respublikos statybos įstatymo, 

organizacinių tvarkomųjų statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų nustatyta 
tvarka. sąvartyno projekte turi būti įvertintas geologinio pagrindo stabilumas ir jo galimas 
poveikis dugno dangai, drenažo sistemai, dujų surinkimo sistemai bei viršaus dangai.

Derlingasis dirvožemio sluoksnis ir gruntas, nukastas sąvartyno statybos metu, turi 
būti panaudojamas pylimams įrengti, tarpiniam perdengimui bei sąvartynui uždaryti.

sąvartynas turi būti suprojektuotas atsižvelgus į hidrologines, hidrogeologines ir me-
teorologines sąlygas taip, kad:

•	 į sąvartyne esančias atliekas patektų kuo mažiau kritulių;
•	 į sąvartyne esančias atliekas nepatektų paviršinis ir požeminis vanduo.
sąvartynas turi būti suskirstytas pylimais į atskiras dalis, kurios turi būti užpildomos 

paeiliui, užtikrinant, kad užterštas vanduo ir filtratas bus surenkami atskirai nuo 
neužteršto vandens.

sąvartyno dugno šlaitai turi būti suprojektuoti taip, kad nebūtų šlaitų erozijos.
Keliai, vedantys į atskiras sąvartyno dalis ir sekcijas, kuriose šalinamos atliekos, 

turi būti įrengti taip, kad jais važinėjančios mašinos, tarp jų–buldozeriai ir kompaktoriai, 
nepažeistų inžinerinių sąvartyno statinių bei dugno izoliacijos.

sąvartynas turi būti įrengtas taip, kad nekeltų dirvožemio, atmosferos, požeminio bei 
paviršinio vandens teršimo pavojaus.
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sąvartyno dugnas turi būti 1 m arba aukščiau maksimalaus gruntinio vandens lygio.
nepavojingų ir pavojingų sąvartynų dugne ir šonuose turi būti nelaidus minerali-

nis sluoksnis, kuris užtikrintų pakankamą dirvožemio ir požeminio vandens apsaugą 
nuo teršimo. nelaidaus natūralaus mineralinio sluoksnio filtracijos koeficientas ir storis 
priklausomai nuo sąvartyno klasės turi būti toks:

•	 pavojingų atliekų sąvartynuose – filtracijos koeficientas – ne didesnis kaip 10-9 m/s, 
storis – ne mažesnis kaip 5 m;

•	 nepavojingų atliekų sąvartynuose – filtracijos koeficientas – ne didesnis kaip 10-9 
m/s, storis – ne mažesnis kaip 1 m;

•	 inertinių atliekų sąvartynuose – filtracijos koeficientas – ne didesnis kaip 10-2 m/s, 
storis – ne mažesnis kaip 1 m.

jei nelaidus natūralus mineralinis sluoksnis neatitinka šių taisyklių  punkte nustatytų 
reikalavimų, jis turi būti sustiprintas arba vietoj jo turi būti įrengtas dirbtinis mineralinis 
sluoksnis, kuris užtikrintų tokią pat dirvožemio ir požeminio vandens apsaugą; dirbtinio 
mineralinio sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

jei sąvartyne įrengtas dirbtinis mineralinis sluoksnis, geologinis pagrindas turi būti 
pakankamai stabilus ir nenusėstų dirbtinis mineralinis sluoksnis.

nepavojingų ir pavojingų atliekų sąvartynuose virš nurodyto nelaidaus mineralinio 
sluoksnio turi būti įrengta filtrato surinkimo sistema, susidedanti iš dirbtinės izoliacinės 
membranos ir ne plonesnio kaip 0,5 m storio drenažo sluoksnio.

Parenkant vietą sąvartynui, nuosekliai ištyrinėjamos vietovės, grunto ir vandens 
sąlygos. Vargu, ar įmanoma rasti vietą, kuri tuo pačiu metu atitiktų aplinkos, transporto 
ir vartotojų reikalavimus. tad pasirinktos vietovės trūkumai ištaisomi techniniais sprendi-
niais. sąvartyno teritorijos įrengimo pavyzdys pateikiamas 5 pav.

5 pav. sąvartyno užpildomos teritorijos pavyzdys
1.Kritulių vandens surinkimo latakas; 2. apsauginis pylimas; 3. filtruoto vandens drenažo praplovimo šulinys; 
4. filtruoto vandens drenažas; 5. filtruoto vandens drenažo surinkimo vamzdynas; 6. žvyro sampyla; 7. apsau-
ginis ir filtruojantis smėlio sluoksnis; 8. biodujų surinkimo vamzdžiai;  9. biodujų traukos šulinys; 10 tanki 
paviršiaus danga.

ideali vieta būtų atskirą kritulių zoną sudaranti, išilgine kryptimi ir iš šonų tolygiai 
žemėjanti vietovė su nelaidžiu, geros keliamosios galios gruntu. atliekų kaupimo sekci-
jose, ant pakloto sistemos turi būti įrengtas drenažinis sluoksnis, atitinkantis es sąvartynų 
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direktyvos ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus. sąvartyno drenažo įrengimo pavyzdys 
pateikiamas 6 pav.

        

6 pav. Drenažo ir pagrindo įrengimo schema

Filtruojamam vandeniui surinkti užpildomos teritorijos dugne klojamas drenažo 
vamzdynas, savo forma primenantis žuvies griaučius. skeleto „stuburas” – tai surinkimo 
vamzdynas, jungiamas prie kontrolinio šulinio. Drenoms naudojami apkrovai atsparūs 
drenažo vamzdžiai. Kiekvienos drenos gale paliekama praplovimo anga arba montuoja-
mas praplovimo šulinys. 

7 pav. Drenažo vamzdžio paklojimo pavyzdys

Drenos klojamos filtruojančio žvyro sluoksnyje. surinkimo vamzdynas tiesiamas cen-
tre žemiausioje vietoje apipilant žvyru arba žvyru užpildomoje tranšėjoje. žemutiniame 
surinkimo vamzdyno gale montuojamas kontrolinis šulinys, jei reikia, su matavimo 
slenksčio įrenginiais.
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Drenuotas vanduo iš kontrolinio šulinio šalinamas į valymo įrenginius, filtravimo 
talpą arba apdorojimo grunte vietą. Vandenį galima naudoti ir kaupams drėkinti – taip 
sumažėja dulkių ir pagreitinamas kompostavimo procesas.

Drenažiniam sluoksniui skirtos smėlio/žvyro medžiagos pralaidumo koeficientas turi 
siekti bent 10-3 m/s, be to, medžiaga turi atitikti būtinus granuliometrinius reikalavimus, o 
karbonatinių priemaišų negali būti daugiau kaip 20 %.

Drenažiniame sluoksnyje turi būti išdėstyta antrinių ir pirminių filtrato drenų sistema,  
taip pat turi būti įrengti surinkimo šuliniai bei įleidimo zonos. Filtrato drenų medžiaga turi 
atitikti minimalius būtinus filtravimo kriterijus.

Pirminėse drenose naudojami 110 mm perforuoti PVC slėginiai vamzdžiai, o antrinėse 
drenose – 250 mm PVC vamzdžiai.

jei užpildomos teritorijos gruntas yra pralaidus vandeniui arba ji turi tiesioginį 
ryšį su svarbiais gruntiniais vandenimis, užpylimo teritoriją dažnai tenka formuoti ant 
hidroizoliacinės plėvelės. Ši izoliacija naudojama ir specifinių atliekų kaupimo bei saugo-
jimo vietose.

Konstrukcija virš izoliacinės plėvelės formuojama tokiais pat būdais kaip ir ant ne-
laidaus grunto. net ir po plėvele likusius sluoksnius reikia drenuoti, kad pakilęs vanduo 
iš apačios nepažeistų nepralaidumo ir vamzdžių konstrukcijų pirmame užpildymo etape. 
Vėliau per drenas bus galima kontroliuoti apsauginės konstrukcijos sandarumą.

Plėvele izoliuotą kritulių talpą galima naudoti ir filtruoto bei kritulių vandens srauto 
debitui išlyginti. tokiu atveju nereikia statyti atskiros išlyginamosios talpos ir galima pasi-
rinkti ekonomiškesnius lietaus nuotakyno bei siurblinių parametrus.

4.3. Gruntinio vandens stebėjimas sąvartyne
Viena iš svarbiausių žalingo sąvartyno poveikio aplinkai kontrolės dalių – nuolatinis 

gruntinio vandens stebėjimas. jo metu registruojamas vandens lygio kitimas bei apkrovos 
poveikis vandens kokybei.

Gruntiniam vandeniui stebėti 
sąvartyne ir aplink jį klojami grun-
tinio vandens stebėjimo vamzdžiai 
arba bandinių ėmimo šuliniai. iš 
PeH plastiko pagaminti šuliniai 

8 pav. Užpildomos teritorijos 
drenažo schema:
1. Užpildymo teritorija;  2.  Filtruoto van-
dens surinkimo drenos; 3. Praplovimo 
vamzdžiai; 4. Surinkimo vamzdis; 5. Su-
rinkimo vamzdyno praplovimo šulinys; 
6. Užpildymo teritorija; 7. Siurblinė; 
8. Slėginė nuotekų linija.
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neturi įtakos bandinių kokybei. Vamzdžių ir šulinių matmenys nustatomi pagal viet-
ines aplinkybes ir gaminami, pateikus užsakymą. jie turi angas vandeniui pasemti ir 
užrakinamus dangčius.

Montavimo metu aplink perforuotą dalį pilamas filtruojantis smėlis arba skalda, o 
paviršinio vandens tekėjimas į filtruojantį sluoksnį sulaikomas molio sluoksniu.

Atliekų  filtrato surinkimo talpos
talpų paskirtis – kaupti atliekas ir išlyginti valymo proceso apkrovą. Filtravimo ir 

vamzdžių sistemomis, įvairiais biologiniais bei cheminiais metodais talpose bandoma iš 
vandens išskirti aplinkai kenksmingas medžiagas.

Priklausomai nuo sąvartyno dydžio ir tipo įrengiamose talpose galima apdoroti 
įvairias atliekas. Šulinių nuosėdoms, alyvuotam vandeniui, filtruojamam ir kritulių vande-
niui ir pan. apdoroti reikalingos skirtingų matmenų ir kontrukcijų talpos.

talpos dugne paskleisti filtruojantys smėlio ir žvyro sluoksniai, per kuriuos vanduo 
drenomis teka į surinkimo šulinį ir į tolesnes valymo procesopriemones. 

9 pav. Užpildomos teritorijos pagrindo pavyzdys:
1. atliekų užpildas; 2. filtruojantis žvyras, min. 300 mm; 3. filtruoto vandens surinkimo drena ; 4. filtruoto 
vandens surinkimo vamzdis; 5. stambus žvyras; 6. apsauginis smėlio sluoksnis, 300–500 mm; 7. Išlyginamasis 
smėlio sluoksnis; 8. izoliacinė plėvelė; 9. apsauginis smėlio sluoksnis, 150–300 mm; 10. gruntinio vandens 
drena ; 11. gruntinio vandens drenų surinkimo vamzdynas; 12. natūralus gruntas

Filtruoto ir kritulių vandens kiekio matavimas sąvartyne

srauto debito įvairiuose taškuose matavimas suteikia sistemos vartotojams pakanka-
mai žinių apie srauto debito ir vandens telkinių apkrovos kitimus, filtrų užterštumo laipsnį, 
taip pat leidžia kontroliuoti valymo sistemų eksploatavimo lygį.
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tiksliems matavimams atlikti surinkimo vamzdynas prijungiamas prie šulinio su mat-
avimo slenksčiu. slenksčio viršutinėje briaunoje yra 90° formos anga vandeniui tekėti. 
išmatuojamas per angą tekančio vandens aukštis ir srauto debito kiekis apskaičiuojamas 
pagal formulę:

   Q = 0.0146 xh5/2

Kompostavimas
Didžiąją į sąvartynus papuolančių organinių atliekų dalį galima kompostuoti. tokios 

atliekos susidaro, pavyzdžiui, žemės produktų ir medienos perdirbi mo fabrikuose. Be to, 
pamažu įsigali buitinių atliekų skirstymas į kompostuojamasias ir nekompostuoja masias. 
Kitų medžiagų valymo metu susikaupusias nuosėdas galima kompostuoti į humusą.

Kompostavimo vietą galima daryti skirtin gais būdais. asfaltas palengvina filtruojamo 
bei kritulių vandens kontrolę ir medžiagų apdorojimą. jei į užpildymo kaupą intensyviai 
tiekiamas deguo nis, sumažėja permaišymo poreikis ir pagreitėja perpuvimo procesas.

Čia pavaizduotame 10 pav. oras pučiamas orapūte 0.5 bar slėgiu į teritorijos apačioje 
esančius perforuotus vamzdžius, o iš jų per angas asfalte oras patenka į komposto kaupus. 
Perforuotų vamzdžių nuolydis prasideda nuo vožtuvų, kad iš vamzdyno ištekėtų lietaus 
vanduo. oro kiekis įvairioms užpildymo vietoms reguliuojamas vožtuvais, kurie montuo-
jami tiekiamo vamzdžio ir perforuotų vamzdžių atšakų vietose.

                  
10 pav. Kompostavimo aikštelės pavyzdys

4.4. Biodujų gavyba

sąvartyno atliekų kaupuose po susmulkinimo ir sutankinimo pradeda irti organinės 
medžiagos. Procesas iš pradžių yra aerobinis, naudojantis deguonį. Kai deguonies kiekis 
pylime sumažėja, procesas virsta anaerobiniu. Metano bakterijos gamina biodujas – degias 
dujas, turinčias daug metano (CH4). Šios dujos intensyvus aplinkos teršiklis dėl toksiškų 
metano ir anglies dvideginio dujų išsiskyrimo. jos pavojingos keliais aspektais. susimaišiusios 
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su oro deguonimi gali sudaryti sprogų mišinį, kai metano koncentracija siekia 5–15 %, degu-
onis mažiausiai 12 %. jei anglies dvideginio koncentracija >9 %, atsiranda užtroškimo pavo-
jus, ypač jei trūksta deguonies. sąvartyno dujose yra nemažai kenksmingų žmogaus sveikatai 
mikrokomponentų: halogeninių ir aromatinių angliavandenilių, sieros junginių. Be to, meta-
nas ir anglies dioksidas sąlygoja „šiltnamio efektą“, kuris lemia globalinį atšilimą. Šį procesą 
metanas veikia žymai stipriau nei anglies dioksidas. todėl, tvarkant aplinką, sąvartyno dujos 
surenkamos ir neutralizuojamos deginant arba jas naudojant šilumos bei energijos gamybai. 
sąvartyno dujų panaudojimas svarbus ir tuo, kad jos gali būti atsinaujinančiosios energijos 
šaltiniu, kurį tikslinga naudoti vykdant europos sąjungos nuostatą, kad šalys narės privalo 
pasigaminti ne mažiau nei 12 % energijos iš vietinių žaliavų. 1992 m. europos sąjungos 
šalyse sąvartynų dujų potencialas buvo vertinamas apie 9·109 m3 per metus, kas atitiktų apie 
4,6·106 tonų per metus naftos produktų ekvivalentu. Dujos buvo eksploatuojamos apie 180 
sąvartynųir gaunama daugiau nei 500 MW energijos (amaledu, 1994). apytiksliais teoriniais 
vertinimais penkių didžiausių Lietuvos miestų sąvartynuose dabar gali formuotis apie 14 MW 
energijos, kurios ekvivalentas siektų apie 12000 tonų naftos produktų per metus (Commis-
ion, 1992). iš vienos atliekų tonos susidariusių biodujų energetinė vertė atitinka maždaug 
70 i naftos. Pavyzdžiui, jei mieste su 30 000 gyventojų kasmet susidaro apie 10 000 tonų 
atliekų, biodujų kiekio pakanka 150 – 200 butų apšildyti (Kauno buitinių...,2001).

Dujų neutralizavimo būdo parinkimą lemia jų kiekis, sudėtis, galimas energijos vartoto-
jas ir kiti techniniai ir ekonominiai veiksniai, kurias įvertint pirmiausia ištiriamas dujų kiekis,  
ištekliai ir sudėtis.

Biodujas galima rinkti įvairiais būdais. jau neeksploatuojamame užpildytame kaupe 
dujas galima rinkti, į kaupą nuleidus apačioje perforuotus plieninius vamzdžius. Prie jų 
viršutinės dalies jungiami Pe vamzdžiai, kuriais dujos surenkamos į surinkimo šulinį.

11 pav. sąvartyno dujų surinkimo ir transportavimo į energijos gamybos liniją sistemos schema
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naujame sąvartyne galima ruoštis vėlesniam dujų surinkimui, į kaupą nuleidžiant 
perforuotus vamzdžius. jie gali sudaryti žvaigždės formą, kurios viduje sumontuota 
akmeninė talpa, atliekanti kaupimo talpos funkciją. Kai kaupas paaukštėja iki 5 metrų, 
nuleidžiamas naujas surinkimo vamzdynas. Kai kaupas užpildomas ir daugiau nebenaudo-
jamas, uždengiamas sandariu molio ir humuso sluoksniu.

Traukos šulinių ir vamzdynų padėtis
traukos šuliniai montuojami 50 m atstumu vienas nuo kito, o surinkimo vamzdžiai 

– spinduline tvarka aplink juos.

                   

12 pav. traukos šulinių veikimo schema

apačioje perforuoti plieniniai vamzdžiai įleidžiami į atliekų kaupą 5 m tarpais, naudo-
jant montavimo vamzdį. Dujos per atšakinius šulinius nukreipiamos į saugyklą arba tiesiai 
į valymo įrenginius

4.5. Sąvartyno uždarymas
Uždaromą pripildytą sąvartyną svarbiausia tinkamai uždengti, kad:
•	 kuo mažiau prasisunktų iki atliekų vandens, ant sąvartyno paviršiaus patenkančio 

lietaus ir tirpstančio sniego pavidalu;
•	 iki minimumo sumažėtų savaiminis sąvartyno dujų išsiskyrimas į aplinką;
•	 būtų užkirstas kelias ligų nešiotojų veisimuisi;
•	 sumažėtų gaisrų pavojus;
•	 sąvartyno paviršius būtų pritaikytas tolesniam tvarkymui (apželdinimui).
Viršutinė sąvartyno danga dengiama taip, kad būtų lengva ją prižiūrėti, pataisyti 

įgriuvas. Dažniausiai tokią dangą sudaro keletas atskirų sluoksnių, kurių kiekvienas atlieka 
tam tikrą funkciją. 
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Uždarant sąvartyną būtina žinoti, kam bus panaudotas ankstesnis sąvartyno plotas.   
Uždaryto sąvartyno teritorija tinkamiausia žemės ūkio  darbams; pradedant vykdyti tokius  
darbus, būtina įvertinti, kokio storio yra viršutinis sąvartyną dengiantis sluoksnis:

•	 žolės auginimui jis gali siekti tik 0,3 m;
•	 grūdinėms kultūroms – iki 1 m;
•	 šakniavaisiams – storesnis kaip 1 m;
•	 medžiams su horizontalia šaknų sistema – nuo 1 iki 2 m;
•	 medžiams su vertikalia šaknų sistema – storesnis kaip 4 m.
Uždarytų sąvartynų vietovėse labai ribojamos statybų, komunikacijų ir ypač 

gyvenamųjų namų statymo galimybės. tokiose vietose gali prasiveržti dujos, vykti betono 
erozija, galimas pagrindo smukimas dėl atliekų degradavimo, o ir bendra leistinoji apkrova 
į ploto vienetą yra labai ribota.

Prieš uždarant sąvartyną jam turi būti suteikta galutinė forma, todėl teritorijoje susi-
kaupusios atliekos, vėjo nupūstos į aplinkinius sklypus, turi būti surinktos ir perkeltos ant 
sąvartyno kaupo. 

Užterštas dirvožemis likusioje sąvartyno teritorijos dalyje turi būti pašalintas į 
sąvartyną. 

atliekos, jau esančios ant būsimo sąvartyno kaupo, ir atliekos, surinktos likusioje 
teritorijoje, tankinamos ir klojamos 0,5 metro storio sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis 
klojamas po to, kai sutankinamas ankstesnysis. 

siekiant sumažinti riziką ir filtrato susidarymą, suformavus sąvartyno kaupą 
įrengiamas uždengiamasis sluoksnis. 

Kad sąvartyno uždengiamasis sluoksnis būtų apsaugotas nuo erozijos, viršutinis 
dirvožemio sluoksnis užsėjamas žole, likusi teritorijos dalis (kur buvo sukaupta atliekų) –
išlyginta ir apsėta žole. iš visų pusių aplink sąvartyną turi būti išdėstyti įspėjamieji užrašai, 
informuojantys gyventojus, jog tai yra uždarytas sąvartynas, kuriame pilti bet kokias atli-
ekas draudžiama.
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